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INTRODUCTION, 

The importance of this previously unpublished Tantra 
consists in the fact that it belongs to what some call the 
“prohibited” class : that is, those, who do not accept its present 
authority, allege it to belong to, and to have been operative in, 
another and not in the present Kalpa. Those, who do not 
accept this point of view, might probably say that this assign- 
ment of Tantra to a previous Walpa 15 a device whereby 
respect is shown toa particular Shastra without acceptance of 
its controlling authority. In other words that where a Tantra 
of the present Kalpa and a Tantra of another Kalpa are at 
Variance, such variance represents different schools of practice in 
the present Kalpa. In either view the Tantra is of interest 
particularly as it deals with the vexed subject of the existence 
or non-existence of Pashubhava in the Kahyuga and the ritual 
use of wine and so forth which it condemns. 

The Mahfsiddhasirasvata Tantra says ‘‘Kalivilasa and such 
other Tantras are operative in Ashvakranta in the Kalakalpa.” 
The present Kalpa is known as the Svetavartha 8110६. 
According to the former Tantra it has therefore no validity for 
the present Kalpa. Why then, it may be asked, has Mahideva 
promulyated in the present Kalpa a {वात suited to another : 
The reply which is given in the Mahavishvasara Tantra is that 
“All such Tantras belonging to other Kalpas as have been 
related are intended for the confusion of unbelievers (Pashkazdas) 
and are in fact ineffectual in the present Kalpa.” 

Mahadeva in the Kulirvava says ‘tLest by knowing Kula- 
dharma, the effect of which is visible, all men should get 
liberated’, I have in some places even spoken ill of Kulachara”: 
that is dicta applicable to other Varsfas, Dvipas and [< 21205 are 
extant for delusion only. J.et us then see what the differences 
are which may be said to indicate two schools of ‘Tantrik practice 
one favouring and the other condemning the ritual use of wine 
and so forth (Panchatattva). 

It is common eround that the Panchatattva in their primary 
(Mukhya) form are not for those who belong to Pashubhava. 

1, The Devatas are interested in the maintenance of creation. And so Patanjali says 
that Ahangkara and Devata are inimical to the Yogi 
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According to some there {5 no Divya or Vira Bhava in this Kali 
age in which there is Pashubhava only. The Mahdanirviva and 
Rudrayamala (26th Pa/ala) are sometimes relied on for this', 
Phe Pravatosf#izi cites a passage purporting to come from the 
Mahanirvaza : 

Divya-vira-mayo bhava’ kalau nasti kadaichana 

Kevalange pashu-bhavena mantra siddhir bhavennrzvim 

“In the Kali Age there is no Divya or "ध गानी 
only by the Pashubhava that men can attain Mantra Siddhi. 

But the translation of the text of the former Tantra which 
has been published by me says (Ch. [. v. 54) that Pashubhiva 
and Divyabhdva are forbidden (Pashu-bhava divyabhavau 
svayam eva nivaritau) and in the Rudrayamala the statement 
is said not to be traced ; the 53rd Pa/ala of which 00१ 
that “if Pashus deluded by Shastra (ShastramohitaZ)? desire 
liberation they should adopt Virabhava and practise Yova 
Phe Jnana Tantra quoted in the Bzrzhat-tantrasara however 
does say that in the Naliyuga there 15 no Bhava superior to that 
of Pashubhava ; that the drinking of wine ts for the ~ 4100 
and worship with Panchatattva is not for the [९ 811९६. । 

(Pashubhiva-paro bhavo nasti nasti kalermataZ). Similarly 
the present Tantra (Walivilaisa) in Chapter V1 says that Divya 
bhava is for the Satya and Treth YVugas; + धारा 
TretA and Dvaparayugas; and Pashubhiva for the Kaliyuga. 
In the last therefore there is to be no drinking of wines ees 
says that Divya and Vira Bhiva prescribe Panchtattval (wat 
flesh, fish, Mudr& and Parastri and V. 25 says that १106 
not be taken in Naliyuga. The object then of thrs Tantra is to 
establish for the Nahyuga Pashubhava and its rules which pro- 
hibit wine-drinking. [६ states the Arjuna, Bhima, Yudhish/fira 
Rukmizi, Draupadi, Drova attained Siddhi by Pashubhava. 
On the other hand there are those who deny that there 0 
Pashubhiva in the Naliage. Thus the Nularvava says that in 
this Yuga Devatis of all Achiras should be worshipped 
Virabhiva; whether Shiva, Shakta, Vais#vava, Saura Gree 
patya or followers of the Baudha, Pashupata or Sanekhya 
Darshanas. 
pm ~~~ ~~~ ~~~ --- Ae ~ -- ----- 

I. See the Rahasyaptijapaddhati ; a work bised on the teaching of Vandit Jaganmohana 
Varkulankdra, Edited by his son Jva@nendranstha Tantraratna where the subject now dealt with 
is treated of 

2. That 15 only those deluded by Shastra tuke to the Pashubhava. 
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Similarly it is disputed whether a Brahmava should take 
wine. The Kalikularzava with scientific precision describes 
wine as a १८८ of material substance. Alcohol is in fact the 
product of a disruptive disintegrating process and 15 for this 
reason said by those who are against its use to be productive of 
harm. Kalfkularzava says “A Brimaza, Ksfatriya or Vaishya 
should not drink wine.” The Varahi Tantra says that a 
srihmazva should not follow the Panchatattva ritual. These 
and the like passages are sought to be explained by the state- 
ment that these and the like prohibitory dicta apply to the case 
of Anabhis#ikta Brahmawas. Vhus when Niruttara Tantra says 
“BrAhmava will drink wine but not the twice-born”; by Brahmaza 
it is said, is meant not the ordinary [31111708 (twice-born) but 
the Abhis#ikta Brihmava. Vhe Brahmaza who drinks wine 
without Abhis£eka 15, it says, a great sinner. {116 passaye in 
Shrikrama namely véimakiamo brAahmazo ht madyam mazesam 
na bhaks#ayet’ is interpreted as meaning that the Vami Brah- 
mava should not take wine or flesh for sense-gratification only 
which is the teaching of the Kaula Tantra or that the Anabhi- 
shikta should not do so which is also common cloctrine. 

Again when Nahideva in the Utpatti Tantra says ‘In the 
Iwaliyuga in every house men will lose their streneth by drinking 
wine’ this is said to refer to persons devoid of Achfira and to 
mere useless drinking (Va7thapina). The MahisZamardini Tantra 
Says “A Vira is a Siddhamantrin, Drinking of wine does not 
make a Vira” (Siddhamantri bhaved viro na viro madyapinata) 
This is admitted. But it is denied that wine is thereby excluded 
for the passage goes on to say a Vira js one who is Abhis#ikta 
When the Nigamatantrasfra says “In Gaura and other countries 
Siddhi can be obtained through Pashubhiwva,” the statement 
is said not to be applicable to the Kaliyuga. How, it ts asked, 
an the man lead the life of a Shastric Pashu in this age. Thus 

a good Pashu should not live under the rule of a Mechchha. 
Therefore it is said that Pashus cannot now get Siddhi 11 their 
Bhiva and should follow that of the Vira. Therefore Tara- 
rahasya says ‘There is no Pashu in Kali (Na pashushcha 
kalau kvachit). Again a passage has been cited from the Muzzda- 
mala ‘Tantra to prove that the Panchatattvas are not proper for 
house-holders ; as also the Vamakeshvara Tantra which recom- 
mending Bhane ts said to prohibit Sadhana with wine and 
Maithuna with woman in the ali Yuga. ‘This is denied; the 
reference to {31181 being taken to indicate the necessity of its 
use before the Panchatattva. As regards house-holders it is 
sufficient that they are AbhisZikta in which case they belong to 
Virabhava. 
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Again the question is raised whether the worship with sub- 
stitutes 1s cffectual such as cocoanut water. 

Tantrasira says that where it is necessary to offer wine a 
Brahmavza should offer molasses or honey in a copper vessel. 
Yogini ‘Tantra says ginger with molasses. Ordinarily the 
Divya Sadhaka follows the inner (Abhyantariva) Panchatattva 
by Dhyana; the Vira the primary (Mukhya) Panchatattva in 
their literal sense; and the substitutes are for Pashubhfva. 
But KahkA Tantra denies the use of substitutes in this age 
saying that milk, butter and honey were in use in the three first 
ages : but in the present age men should worship with wine. 
This would follow from the view that there is no Pashubhava. 
This however is the point in issue and the opponents would 
deny that the Kali age is productive of the true Vira. 

The author of the RahasyaptyApaddhati says of the doctrine 
in the Jnana Tantra that he “will drive it out of Bharatavarsha 
send it to a different Dvipa and finally place it in a differ- 
ent INalpa.” Mahisfamardinf Tantra, he says, in the first 
place states “in Kaliyuga in Bhératavarsha worship with 
Panchatattva is the best.” This, it is said, shows that the 

doctrine in Jnana Tantra and the prohibitory dicta in Tara- 
pradipa and Meru Tantra do not apply to Bharatavars/a or 
the Waltyuga. Kamakhyfé Tantra next says * In this Jambu- 
dvipa in the Kali ave a Bréhmaza will never be a Pashu.” He 
then pursues his argument at some !eneth and with much 
vigour. 

] need not follow him as [ intend here very shortaae 
indicate contending views on the question of the Panchatattva 

rites. | refer of course only to the VAméchéira followers of the 
Shakta Tantras. Adherents of other Schools will have none 

of them. Thus LaksAmidhara Commentor of the Anandalahari 
and follower of the Samayfchira School which recoonises 
only the so-called Shubhdgamas says that the mind is soiled by 
even the remembrance of such men : and that the Panchatattva 
rites in their literal form are followed only by Shiidras of an 
inferior kind. It is sufficient to state these various views in 

order that the importance of the Tantra here published may be 
understood. [or it is not otherwise of interest or value. It 
represents 111 short the adherents of the Pashubhava and_ its 

Achara at least in the view of those who rely on its present 
authority. Its prohibition however against the use of wine, 
meat and so forth is to be vencraliy recommended ; since abs- 
tention spells absence of abuse and acquirement of merit 

¥ 
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whether the Tantra be of “another Kalpa” or not. The 
“delusion” which it is likely to produce in this respect need not 
be harmful. Indeed it might with advantage and consistency 
have gone in several matters further seeing that it purports 
to recommend the Pashubhiiva. 

The following is a short summary of this Tantra. 

In the first. Pa¢ala the Devi asks what Tantra 15 suited to 
Pe 11/10 108 in thisave; or according to one Ms “in the 
Kali age.” The Devi's question is answered by Sadyojata one of 
the five aspects of Shiva, Who commences by saying that the 
lantra is so called because it saves from the Sangsitra. Shiddras 
are then forbidden to use the Pravava or 9.91. They may us 

प 11184 or Hring and the like. Shfdras are declared disqualified 
from performing Homa, worshipping the Shahgrama Shila and 
intercourse with a BrAhmani. The reason which Shiva gives is 
that otherwise all castes will become twice born. The second 
Pagala in which the speaker is Shiva in Aghora aspect vives a 
description of the Mantras which Shtidras may use. Shitidras 
in doing Japa should substitute Kttircha and Maya \ 1145 for 
Svaha (V. 20). V. 24 however says that in the Satyayuga a 
Mantra with Pravava and Sviana was appropriate for a Shidr 
In the third chapter the speaker is the Tatpurus#a Shiva. Ile 
says that a Shiidra worshipping the Vidyit approved in the 
॥ 1111583 Tantra attains the state of a Waishya. He is not 
however Adhikart for the Pravzava. He may use the fourteenth 
vowel (au) in place of the Pravava. The Shiidra who acci- 
dentally hear a Mantra from the mouth of his Guru which 
contains Svah& and Pravava is reborn a pig though the Guru 
himself incurs no sin. The speaker in the latter part of this 
chapter is Shrideva Who vives His direction as to what should 
be done in the event of the Guru dyine after communication 
of the the Mantra but before completing his — instruc- 
tions. The fourth Chapter in which the speaker is [shana 
Shiva says that the four castes including Shtidras and those 
below them should follow Pashvachara in the Kaliyuga. Divya- 
bhava and Virabhiva are not for the Kaliyuga nor is PurasA- 
charava for man is a slave to hunger, and sleep and for this rite 
fasting and long devotions are necessary. Meat and wine should 
Not be taken. 

A man should mentally recite his Mantra whether he be 
(bodily) pure or not, whether walking or at rest wherever he 
may be. The Mantra for worshipping Shiva is in the case 
of the twice-born “Om Shivaya nama” and for the Shtidra 
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“Shiviya nama#.” The Shiva Mantra should first be learnt 
from the Guru. Then on Jearnine from him the Shakti Mantra 
man becomes Shiva-Shakti-maya. Without the grace of the Guru 
nothing can a attuned. Without worshipping him 10 other 
worship should be donea, for he is Brahm, VisA4zu and all other 
Devatis. “The abovementioned statement as to the Bhivas is 
repeated in the next Chapter in which Shiva as Umesha affirms 
that Siddhi is to be attained by Pashubhava. In this Chapter 
a hundred names of Kali are given. The Stotra of a 1000 names 
is not for the Waliyuga. By recitation a 100000 times of the 
hundred names of ali man attains Siddhi by Pashubhava. The 
Devi next asks about the Tratlokyamohana Iavacha of 22 letters 
Sadyojata replies and gives the Kavacha. It should not he says 
be given to the disciple of another, to one who is fallen, to a 
calumniator, to one who 15 not a devotee (Bhakta) of Hari not 
to one who 15 a devotee of Shiva. If ali is worshipped with- 
out this INavacha then the fruit of Ptyja and Tapas is stolen by 
110 scr 

Chapter VI after mentioning the time for inittation says that 
Divyabhava is for the Satya aud Jreti Yugas, Virabhava 
for Treti and Dvapara # 1085. The Panchatattva are. for both 
the above Bhavas. But Pashubhféva is the only Bhava for the 
Kali Yuga. Chapter VI also says (V. 12) ‘as is Divya so is 
Vira there is no distinction between the two; and in these 
Bhavas no Dosa is incurred by taking the 141 धि 
lhe Chapter ends with a verse which says the saying (Vachana) 
“Having drunk and drunk again, having fallen to the ground 
rising and drinking again man 15 liberated” is appropriate 10 
the Satya age alone ; or according to a passave quoted in the 
Rahasyaptiyfpaddhati from Satya to the middle of Treta which 
possibly refers to a similar Verse in Chapter > post. If by 
this statement this Tantra understands the quoted line to refer 
to the drinking of material wine then inferiority is displayed. 
The full verse which is given in the Kuldérnava with the context 
111 which it appears, as also common sense shows, that the pass- 
ave refers to yoga “drinking.” Possibly this Vantra may refer to 
this particular yoga. The meaning 15 not clear. 

Chapter VII says that in the Naliyuga Ptyé should be done 
in the ordinary way and not on a Yantra. The Is4/amantra 
should be practised in Vaiskhvava Achara. ‘Vhis Chapter states 
hat Sambida may be consumed 111 the ali age. This is of four 
kinds according as its flowers are white, red, yellow and_ black. 
The first is for Brahmavas. The second for Ksattriyas and so 
on. Even this should be taken sparingly. Worship on Shivalinga 
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is prescribed for Shiidra. This Chapter says that the divulging 
of secret worship destroys Siddhi. What was the necessity of 
referring to the subject seeing that Pashubhava is enjomed 15 
not clear. Phe Chapter quotes the well known saying “Inwardly 
Shakta ete. 

Chapters VIII and [> deal with Praviyama and Sangketa 
(that is Devati) respectively. There is no Homa in the Nal 
ave. Shivaptja grant fruit. Shiva, Durga and Kereshva are all 
one and the same. 

Chapter > gives a hundred names of Bhubangshvari 
which should be repeated placing one’s Shakt? if imitiated 
on the left The Sadhaka has his mouth full of Pén. It 
repeats the prohibition that wine should not be drunk in the 
Kaliyuga. This Chapter and the next refer to Maithuna. 
Wine and Maithuna with Parastrf are not to be taken and 
done. For Siddhi is prevented thereby. Chapters A and XI 
however seem to allow of connection with 81) initiated 
Parastri subject to the condition that there 15 no Vindupata 
The prohibition against drinking in the Naliyuga is repeated 
Chapter XI also vives a hundred names of Mahatripurésundari 
and the next two Chapters the hundred names of Tara and 
Bhairavi respectively. Chapter AIV which is very short 
treats of the mode of worship in the Kaliyuga. Meditation should 
be done on Kulakundalin?t. Pa/ala XV deals with Vashikarava 
and it is curious to note therein a Mantra in a language 
which is a mixture of Assamese and Eastern Bengali as spoken 
about Chittagong. Chapters AVI and ~> \ 1] evive a hundred 
names of Bagalé and Matanget respectively. Chapters XVIII 
~> > |] treat of the Dhyina, Ptya and so forth of Kartikeya 
Jaya, Vijaya, Gavesha, Mahis#dsura, Laksf#mi, Sarasvati and 
Duran Chapter AIX deals with the worship of the Buffalo 
Chapter > > with that of Sarasvati and पावै. Chapter + +] 
speaks of the Kaliki Purdva as describing the worship of 
MahisZamardini and then treats of the Mantra of Mahisfamar- 
(11111 ; Her weapons and the like, how they are held and what 
071 © W. 26-29 give a Dhyana of "Mahis#amardini 
Her vehicles (Vihana) are Shiva Who is the Mahadeva Preta 
Visheu the lion, and Brahma the red lotus. When there is 
accession of desire (INamakale) She is shown as being on the 
shiva-corpse (Shiva preta). Chapter XXII speaks of Her atten- 
dants. 11 this Chapter there are some Mantras given ina 
reversed form. Thus forOm Durege Durge the Mantras is given 
as Reedu reedu Om. Chapters >> 1[[ and XNIV_ which deal 
with the birth of Kveshva from Wali state that Kreshva was 
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born as the son of Devi who was Gauri (fair complexioned) and 
turned black when excited by passion. VV 19-27 give a Dhyana 
of WalikAé. In Chapter NATV Devi tells KvvsA7a that by drink- 
1116 the nectar from Her breasts Fle though Nirguvza has become 
Saguva. She says *Oh Son lam Vindurtpa and then 58001708 
Iam Ady& the supreme Devata of all Devas. The Chapter then 
proceeds to an account of some Vijas. Chapters ANV-XXIX 
deal with Vijas and their Dhyana at morning, midday, evening 
viz, KAamavija (Kling Ch. XXV) Mayavija (Hring) and Rania 
vija or Laks&émivija (Shring in Ch. XAVI) NKurchchavija 
(11011 in Ch. AANVIILD) and Anekusha Vija (Krone aia 
XXVIII). V. 21 of Ch. ANAVIT says that Yantra 5001 शा 
be used in Kali ave. In this Chapter > >+ ४111 Wali 520 0 
KNzeshna Her son ‘after this day of Brahmé& You will become the 
beloved of Radha Who will be born of My body lt says that 
Brahma, + 1540011 Rudra, Ishvara and Sadiashiva are ive ना 
of Light and Keesha is the Lord above them all. It then speaks 
of २१५11 and of Kereshfva’s union with Her. Chapters XTX 
and XXX deal with the mode of writing certain Vijas. Chapter 
XXX also treats of the time for doing Bodhana of 110 
Chapter XXX of the Dhydnas of Vijas. Chapters XAATI- 
NAXIV deal with Stotra, Kavacha, and the letters ¦ repeating 
the prohibition of worship on Yantras in the Naltyuga. Chapter 
NAAII] says that Yantra isso callecl because it gives Kn@me 
ledve of the [६ ०25 of Vijas (1.९. place where Vijas are to be put) 
and therefore fully saves the people. Chapter NN ATV gives 
four hymns which came out of the mouths of Shiva. The fast 
Chapter (XXXV) of the Tantra gives a conversation between 
Kali and 15726474. before the latter went to Goloka. There are 
five Nandas, five Kvesfvas, five Radhfis and so forth in the_ 
third or present Kalpa. The Vijas are given which Shiva 
recites by His four mouths. This Chapter also states that 
Purashcharava, Homa, Abhisseka and Varpava are prohibited 
111 the Kahyuega. 

In the preparation of this Text three manuscript have been 
consulted—one belonging to the Asiatic Society of Benegal 

the second to the Calcutta Sanskrit (०116८, and the (0 
the collection of the Hon’ble Maharaja Sir Prodyat Kumar 
Tagore to all of whom my thanks are due. 

SRINAGAR. 

; ARTHUR ^^". 
ist November 1916. 
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विषयाः 

गो कालो बिलामतन्तस्य जम्बुदोपे शृद्रादिमव्वेजाति 

सम्मतता कथनं ... 

तन्व शब्द् योगां कथनं 

शृद्रादेमन्व विशेषे ऽनधिकारिता कथनं .. 

aang घटित मन्तसखले Wate: किंरूपो मन्चोग्राह्यः ... 

गुरु प्रूजाया अवश्यक्रत्तव्यता कथनं 
क्ष्ण मन्तं fran च शृद्राटरधिकारिता कथनं 

कालिकाया मन्त बिशेष शद्रादेरधिकारिता कथनं 

कालिकाया मन्तविभगेषं साधक विगेषस्य सिदिलाभ aga’ 

कालिकाया मन्तिगशेषं स्वाहास्थाने कूचादि टकला पारै 

शद्रा विं शेषफल कथनं ध 

स्वाहाप्रणव-घटित-कवचादिषु शद्रादेः कनत्तच्यता विचारः ... 
देवात् स्वादादि घटित मन्व ग्रहणे nee: कन्तेव्यता विचारः 
खाहादि घटित wae गुरोरनिष्टकथनं 

सन्बघामेव कलो पशभावेनोपासना विधानं 

कलौ YAM HUA कथनं तदनुकल्य शिव-पूजा- 
विधानञ्च 

fratag पूजन विधिः 

शिव मन्त ग्रहणानन्तरं शक्तिमन्त ग्रहण विधिः 
गुरोः प्रसन्नतायाः फल कथनं 

कलिकालमम््रत कालिकायाः णतनाम aia 

प " त्रैलोक्य मोदन कवचं 

दोत्नाकानल fama: 

भावत्रय कथनं तलस्य च मत्य aarfe कान निणेयः 

मनकाटेभीव विगेष सिदि aaa 

€ ^ ^ A छ ~< ~< ~< 

= N © © 

पङ्क्तौ 



विषयाः 

पशभावस्यप्रगशं सावादः पञ्चतत्वकथनई 

कलो मदयपाननिष धप्रमाणं 

कलो सम्विदापानप्रमागं 

साम्बिदाभेद कथन .. 

TET AMARA कथन 

कन्तो aa पूजन निषेधः 

शक्तानां बदहिराचारनियमः 

प्राणायाम लक्षणं 

गुरुभकति प्रशंसा 

agave कथन 

खोभुवनेश्वरो शतनाम स्तोतं 
यो त्िएरसन्द रो शतनाम स्तोत्र 
परसो सम्भोगस्य निषेध कथनं ... 

AA णतनाम स्तोत्र 

alata शतनाम स्तोत्र 

कलो पूजा प्रकारः 
AMAT मन्तः 

बश्ोकरण विधान 

AMATI अपभाषा मन्तः 

MITA शतनाम Wa 

Waa शतनाम स्तोत्र 

गो कात्तिकेय TA... 

i ` मन्तः 

जयाया घ्यान 

जयापूजानियमः 

जयामन्ः 

विजया ध्यानं 

छ मन्तः 

” प्रजा बिधिः 
मयुर ध्यान 
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विषयाः 

मयुर aaa: 

मूषिक ध्यानं 

मूषिक मन्तः 

alan पृजा प्रकारः 
सिंह ध्यान 

सिंह मन्तः 

सिंह पूजा प्रकारः 
महिष ध्यानं 

मदिष मन्तः 

पूजा प्रकारः oo. 

वामे जयाया टक्तिणे च विजयाया सितिनिरूपगं , 

ale कात्तिकयस्य efam च गणेशस्य स्थितिनिरूपणं 

गणेश ध्यान 

गणेश मन्तः es a a 

दुगोाया दक्तिणेलच््छयाः स्थितिप्रमाणं 
aa ध्यानं 

Aa मन्तः 

aad घ्यानं .. 

सरस्वतो मन्तः 

शिवपूजा विधानं 

व्रह्म ध्यानं 

ARTA मन्तः 

सावित्रो az: 

सावित्रो ध्यानं 

MAN मन्व 
` मन्वान्तरं । 

महिष ufean: कास्मिन् स्ते किमस्ति तत्निरूपगप 

मदिषमटिन्या ध्यानं 

टुगाया बिपरोत मन्व 

“ ` मन्ान्तरं 



विषयाः 

दुगीया विपरोत मन्तान्तरं 
9? ११ ११ 

ss 92 ११ 

MAUI कालोपुतच्चं प्रमाणं 

aA: कालिकायाध्यानं 
ओोक्लष्णमाता कालिकया az ओखोकल्लष्णस्य ARIA 

कालिकान्ते खोक्षष्ण प्रशः 

कालिकायाः कामविद्वताया रस्य and 

कामादिबोज कथनं | | 

बोजानां ध्यानस्य कालविशेषस्य च निरूपगं 

Hawes राधा-लाभ-बिषये कालिकायाः प्रतिगति: 
NAMA राधा-प्राप्तौ परिचये च अभिलाषः 
खोकष्णोक्त भिललिरास्तो स्तं 

कामवोजादिल्िखनक्रम कथनं 

खरोदुगीयाबोधनादि कथनं 
वोजानां ध्यानमेद कथनं 

विद्यायाः arate विभिन्नरूपेग चिन्ताव्यवस्था 

यन्ते AAW 

यन्तविशेष पूजाफलं ... 

कलौ सखणेरचितयन्ते पूजानिषेधः** 
वोजानां कोणविज्ञान कथनं 

मन्ताण्णं णपादिटोषणान्तिबिघानं 

अनिमादि ofa: 

सुवलोनाम-गोप्या रहस्यकथनं 

गोलक प्रष्रंसाकथघन 

AUS QUANT कामधघेनुलाभः 
Hawes यम् नापुलिनस्थितिरूपवरलाभः 

खोक्लष्णस्य गोलोकप्रात्ति कथन 

ओरोनन्दादेः पञ्चविधत्वकथन 

glare खोराधाटेः पञ्चविधताया डस्य कथन 
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Am sf ॐ AU AS 

अथ 

ग्रोकालोविलासतन्म् | 

अय YOR: पटलः | 

Al नमः कालिका 

ग्रोदेव्युवाच । 
देवदेव महादेव म॑माराणवतारक | 
एच्छाम्य कं महाभाग कपया कथय प्रभो ॥ १ ॥ 
अस्मिन् काले" HASTA जम्ब् दोप च भारते। 
सवषां, wad तन्त कपया वद मां प्रति॥२॥ 

खो मदोजात उवाच | 

साधु ve सुराराध्य धन्यासि प्राणवल्लभे | 

यथोक्त waaay अ्रघुना कथयामि, ते॥३॥ 

तन्ताति पतितं घोरे तन्ते दत्यभिधोयते | 

किं कलौ चञ्चलापाङ्गि चतुवेणमतं खण ॥ ४ ॥ 

चतुजालिमतं we ga सिद्िप्रदायकम् | 
AUS शस्यते Ag: खाद्ाप्रणवसंयुतः ॥ ५ ॥ 

प्रणवोचारणादोमात् शालग्राम शिलाचंनात् | 

व्राह्मणो गमनात् Wet हाड्डिपः' स्यान्न संशयः ॥ & ॥ 
प्रणवोचखारणात् शूद्रः ASAI च । 

re ~ ~ 

“sf ata’ इत्यव ("कलिकाले इति पाठान्तरम् । कस्मिन् कानि इति च केचित् पुन 

पात्रः, एषः तु न Btw: | 

°"सव्व षां” इत्यत nea इति पाठान्तरम् | 

“aaa” sala “ata इति पाठान्तर अव “aaa इति पाटर्मव माधूमन्यामडवयम् | 

-- कथयामि sara “निगदामि ̀  इति पाठान्तरम् | 

carfesg:” sara ` "पतितः ̀  इति पाड़ान्तरम् | 

-रेताच्चाग्णेन a” sara ^हच्रारण पाति!" इति पाटान्तमम् | 



Am ye KH AY AS “oO 

MATA विलास तन्तम् | 

एकवण भविष्यन्ति सवं वर्णा दिजातयः ॥ ७ ॥ 

किं तस्य जपपरूजायां पतितस्य वरानन | 
गन्धिनीमरोनावणां' मिलित्वा योगिनो नतः ॥ ८ ॥ 

जधा सिदोश्वरः शूद्रो निखयं भवति प्रिये | 

यदत्त गुरुणा मन्तः नम इत्यक्षरदयम् ॥ < ॥ 

तदेव परमं मन्त तदेव UTA घनम् । 

चतुव्वगमयं aa कोटिषोडशसं युतम् ॥ १० ॥ 
कोटिषोडण Sat चः aque सम्प्रपद्यत | 

तत्फलं समवाप्रोति गुरुभक्त्या कलो प्रिये ॥ ११ ॥ 

नम saat मन्व गन्धिनो योगिनोदयम् | 

मदथं नम इत्यस्य ज्ञात्वा ध्यात्वा जपेद् यटि ize i 

तदा सिद्धिमवाप्नोति गुरौ भक्तिभषैत् यदि | 

गुरुपूजां विना रेवि! स्वेष्टःपूजां करोति यः ॥ १२॥ 

aa तस्यः तेजांसि हरते भेरवः खयम् । ` 

न शद्ध शस्यत मन्व: स्वाहाप्रणवसंयुतः ॥ १४ ॥ 

यो लोकस्तस्य dat, हाड्डिपः स्यान्न संय: | 

खो देव्युवाच । 

षृच्छराम्य कं महाभाग योगोन्द्रपरमेश्वर ॥ १५ ॥ 

aa कथय San aaa मे दयानिचरे | 

“aa” इत्यन्नररहीनमन्य.मन्व' वद प्रभो ॥ १६॥ 

यरोवामदेव उवाच | 

मप्तकोटिमंदाविद्या उपविद्यास्तयेव च | 

ओक्लष्णस्य कोरिमन्तं कोटिमन्तं शिवस्य च । १७ ॥ 

“quay” इत्यव “वणे” इति पाटान्तरम् । 

“fafa” saa fafra” इति पाठान्तरम् | 

‘“sapq” saa “जपम्तवे sfa पादान्तमम् | 

‘qe इत्यत् “se” इति पाठान्तरम् | 
` नन्वस्य aa” इतात् “aw ae” इति पाठान्तरम् | 

रहन faata “‘afsa’ fafa पाठान्तरम् | 

“saya ' मितव च “तस्व मन्व ' fafa पाठान्तरम् | 



अरय Waa: ase: | र 

गद्राणामधिकारोऽस्ति ख्ाद्ाप्रणववजिते | 

हौ हाविव्यन्नरौं faci खण yee waa ॥ १८ ॥ 
aqemat वण ̀  चन्द्रविन्दुसमन्वितम् | 
कामव्रयं कूच दयं मायावोजं ततः परम् ॥१८ ॥ 
cham कालिक चोक्ता aaa BART | 

कूचंदयं दयं मायां woataaraai प्रिये ॥ 2 1 
वद्किजायास्यले मायां दत्त्वा WET जपेद् यदि | 

जपात् सिद्धोशखरो भूत्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २१ ॥ 

इति १ ग्म कानी विलामत्न्ते प्रयमः पटलः समाप्तः | 

१ Hea द्रताधिकः पाट; क्रचित् पुस्तके अन्न । 



aq feata: asa: | 

गो अघोर Sars | 

Ararat प्रवच्यामि IT शूद्रस्य सम्मतम् | 

अम्बिकां वद्किसंस्यां च रतिविन्द्ममन्विताम् ॥ 2 

प्रजपेत् यदि शद्रोऽपि कन्दर्प पासितां शएभाम् | 

चतुच्धर्गमयो भूत्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २ ॥ 
aad वद्धिसंस्थं रतिविन्दुममन्वितम् | 

aaa च महाविद्या ब्रह्मोपेन्द्रादिपूजिता ॥ २॥ 
चतुर्वगप्रदा नित्या mE y मन्ता fra’ | 
प्रतिष्ठोपाक्तगमोलं बुदिवोजदयं aa: ॥ ४ ॥ 

विन्दकचन्द्रसंयुक्त' anda सदार्चितम् | 
ney साधितं मन्' चतुवगंप्रदायकम् ॥ ५ ॥ 

aay wage दक्तिगे कालिके ततः | 
पुनः काम ARTS AAT चाष्टा्तरोणश्भा ॥ ६ ॥ 

चतुवेगं मयोविद्या धारणान्मोक्तदा मता । 

्रष्टात्तरो महाविद्या पूजिता मल्यभामया ॥ ७ ॥ 
पूवबोजं ततः Ra मायाबोज' ततः परम् । 
efam कालिकं चोक्ता पूवबोजानि चोदरेत् ॥ ८ ॥ 
टणात्तरो मदाविद्या अखिनोपूजिता पुरा | 
ama कामकूचच्च दक्निणे कालिक ततः ॥९॥ ` 
पुनलज्नाञ्च कामाख्यं क्रोधान्तं दादणाक्तरो । 

महाविद्या समाख्याता भेरवोपासिता सटा ॥ १०॥ 
कामक कालिकं चेति कामं लज्जा ततः परम् । 
कालिके च तथा मायां कालिके पुनरूडरेत् ॥ ११ ॥ 

१ एल् "प्रतिष्ठ "व्यादि ग्रौकादारभ्य `नज्जया gfe walt” seri. पादः क्रचित् ges नामि । 



१ 

रे 

श्रथ feata: पटलः | 

मायां कूचं कालिके च क्रोधान्तञ्च ससुददरेत् | 
ऊनविंगात्तरो विद्या चतुवंगंफलप्रदा ॥ १२ ॥ 
लच््रोबोजेन gfed मायागोजं मसुदरेत् | 

तयच्तरो च समाख्याता कुबवैरवित्तदायिनौ ॥ १२ ॥ 

लज्जया पुटिता aeat: विदेषा त्यत्तरो शभा | 

लच््ोबोजेन पुटितं कालिक च तलः परम् ॥ ey | 
पञ्चाक्षरो महाविद्या बलरामेण पूजिता | 
वामलोचन मासोनं वुदधयगनोन्दुसमन्वितम्' ॥ १५॥ 

विन्दुयुक्तं महाविद्या Taract प्रकोत्तिता । 
afeatst afedei रतिविन्दु समन्वितम् ॥ १६ | 
एकाकरो प्रिये चान्या कथिता भुवि दुर्लभा । 
"एष्वोवोजेषु चासोना चक्रिरतिसमन्विता ॥ १७ ॥ 

विन्दुयुक्ता प्रिये चान्या कथिता भवसुन्द्रि | 
रतिविन्दर्घसंयुक्तं arat परिकोत्तितम् ॥ १८ ॥ 
कामबोजत्रयं चादौ Raga ततः । 

ततो मायाद यञ्ोक्ता कामबोजद्यं ततः ॥ १९ ॥ 

ततः HASH चोक्ता कामहयं ततः परम् | 
स्वास्थाने कुचमायां TMS जपेत् यदि ॥ २० ॥ 
सव॑सिद्धौश्वरो भूत्वा परंब्रह्माधिगच्छति | 
पुनरेक ad कामं aa एक' च लज्जिका ॥ २१ ॥ 
एवं WHATS त्य कामत्रयं तथोदरेत् । 

कच्च दयं ततो मायां प्रणव" वेद्किवल्वभा ॥ २२ ॥ 
मतान्तरमिदं प्रोक्तं Fem AMSAT । 
प्रशस्ता द्रवेषु Tet प्रणएववजिंता ॥ २२ ॥ 

“aaa frag “'व्नाग्रौन्द् ̀  इति क्रचित् पस्तकं पादः | 

“pat? इत्यादि “Capat परिकौत्तिनम्ः” इत्यन्त; ate: क्रचित् पुम्लकं नासि | 

``कामव्रौजद्वय्ं aa.” इन्यच “aay तथोद्नरेत्” इति क्रचित् gah पा; | 



१ 

< atte 

योकानोविलाम न्तम् | 

मत्य दिकचतुयु ग प्रगस्ता शद्रजातिषु | 

परात्पग्तरा विद्या स्वाहाप्रणवमंय्रुता ॥२४॥ 

ब्राह्मणे fag वेश्यं प्रशस्ता सुरदुलम | 

aay पर्धवदेवि ऋषिग्कन्द् ख पृष्वेवत् | 

कोटिपोड़गमन्वाञ्र प्रशस्ताः शृद्रजातिषु ॥ २५॥ 

fe tardiiaaiaan (sata: पटलः ममाप्रः | १५ 

ऊद्धाम्रायतन इत्यधिकः पादः क्रचित् पुस्तके दश्यते | 



अथ ठतोयः पटलः | 

META | 

ए्च्छाम्य क महाभाग योगोन्द्र भक्तवत्सल । 
यत्र ua विनिर्दिष्टं कवचं मद्गन्तप्रदम् ॥ १॥ 
स्वाहहाप्रणवमंयुतं कवच टृवविग्रहम् | 

wee वचने ca अ्रधिकारोऽस्ति नास्तिवा॥२॥ 

तन्न कथय Sam नमम्ते भक्तवत्सन | 

खोततपुरुष उवाच | 

विद्यामुपास्य देवेशि कानलोविलाससम््रताम् ॥ ३ ॥ 

शद्रोऽपि वैश्यभावत्व' याति निञ्चयमोरितम् | 
कवचेनाधिकारोऽस्तिः वाचने वरवणिनि॥ ४॥ 

अथवा प्रणवस्थान चतुद्श्सर प्रिये | 

तदा तु सहसा ज्ञाता गुरुमन्य' समाखयेत् ‡ ॥ ५॥ 

हटात् यदि महामन्त * सख्ाहाप्रणवसंयुतम् | 

मन्ते गुरुमुखात् Bal शद्रः waaay ne ॥ 

Maa नात्र सन्देहो qretat न aaa | 

METAS | 

दत्वा मन्व तथा विद्यां गुरु्शणन्तर' गतः ॥ 9 ji 

श्यं : गुरुमुखात् खुत्वा मन्तो विद्या च विस्मृता । 
किं कत्तेव्य' तदा देव तन शिवण साम्प्रतम् ॥ ८ ॥ 

योटेव उवाच" । 

गुत्वा चान्य गुरोव्यैक्तात् तान्तिकस्य सुराचिंते । 

“Wea वचने टव" saa --ग्द्रस्योज्चारणः 2a” इति क्रचित् पुम्तके पाटः | 

“sag चाधिकार]ऽन्तिः" इति क्रचित् gaa पाठः| 

"तदा तु" इन्यादि Rens क्रचित् पुम्तके नानि! 
` 'महामन्वं' ̀  इन्यत--महागुप्त'' इति कचित् पुस्तके पाठः । 

“Siteq zara” sara “aqgay उवाचः" इति कचित् पुम्तकं पाठः | 



खोकालोविलाम तन्चम् । 

पृत्वेविद्यां यथा चत्वा ज्ञात्वा सिद्धोश्वरो भवेत् ॥८॥ 
यदि न क्रियत चंव' गुरौ ufsacaa | 
स wat सव्वेदेवानां भूत्वा याति परत्र चः ॥ १० ॥ 
सएव गतचाण्डालो विष्ठायां जायतं क्रमिः | 
किं तस्य जपपूजायां अत्तरेष्वक्तरप्रिये ॥ ११ ॥ 

away भवत्येव नियं वचनं मम 

दुरृष्टवणद्खद्र स्वाद्ाप्रणएवसंयुतम् ॥ १२ | 

Ng" मन्त देवेशि न जप्तव्यः कदाचन | 

जपात्रिरयमाप्रोति निश्चयं वचनं मम ॥ १३॥ 

यस्तु acau विप्रः खाह्ाप्रणवसंयुतम् | 

दत्वा निरयमाप्रोति मम इव्यामवाष्छाति।॥ १४॥ 

इतति = ग्रो क्रानली 3लासतन्तं Pata: Ged: Mal: | 

ee ee ee 

"परव a saa “at waa’ sia ““aifauva 3”? sary “saat मवेत्” इति 

केचित् पुम्तके gat | 

२ अम्रायतन्त इत्यधिकः पाठः ala पुस्तकं era । 



Cc A AS ~ 

अथ Aqu: पटलः | 
खोदेव्युवाच' | 

ए्च्छाम्य क' महाभाग योगोन्द्र भक्तवत्सन्त । 

tq कलिकालस्य साम्प्रतं वद् NET 2 | 

VITA उवाच । 

ब्राह्मणः afar sa: शदरैषत्वन्तरजातिभिः; । 
पशभावेन HAT कलौ च जपपूजनम् ५ २ | 
दिव्यभावो वोरभावो नास्ति नास्ति कलौ युगे । 

तिसन्ध्य' स््रानपूजाभिः दविषपण निरामिषः ॥ २॥ 
मादकं न पिवेत् शूद्रः पित्वा च ब्रह्महा भवेत् | 

प्रतःस््रानं समासाद्य पूजयेत् पटलक्रमात् ॥ ४ ॥ 

्रथवा By चाव्वैङ्धि कथयामि समासतः। 

anfacn एचिव्वापि गच्छन् तिष्ठन् auto ty i 

मन्ं क स्मरणो faery मनमेव सदाभ्यसेत् | 
कलौ Oa नासि ज्ुधानिद्रातुरो यतः ॥ ६ | 

ay da प्रवच्यामि रहस्यं शिवपूजनम् | 

कत्वा सिदधोश्वरो भूत्वा fastq क्षितिमण्डले ॥ ७ | 
शिवस्य मन्तवदेविः शिवलिङ्ग प्रपूजयेत् | 

ॐ नमः शिवाय मन्त न तु शूद्रेषु सम्मतम् ॥ ८ ॥ 
नमः शिवायेति मन्व प्रशस्तः शद्रजातिषु | 

aay Wena कोटिषोडगसंयुतम् ॥ € ॥ 

aqenaiaa न्यासं कुर्य्यादहिगालधीः | 
प्रयोगं 3M arate कथ्यामि वरानने ti ec | 

ॐ यु ॐ नमो ललाटे ॐ ay आ“ ॐ आ“ ॐ सुखे | 
इत्यादिरूपं seats न्यामं Hata समाहितः |i ११॥ 

गरो देव्युवाच इति पादुः क्रचित् gan नाम्ति। 

“gama: sara “angta च जातिभिः" इति कचित् पुस्तके पाड; । 

मन्त्र शब्देनाष विग्रह नितः | 

अओ ay ay sayy श्रा aye इति पाठः क्रचित् पुस्तक । 

2 



१० 

mS CS AU A ~< 

ोकालोविलासतन्तम् | 

शिवमन्व प्रथमतः wha ततः परम् । 

Jal गुरुमुखाद्धद्र भशरिवशक्तिमयो भवेत् |i १२ | 

कालोविलासतन्चोक्ता या या विद्या वरानने, 
neg चञ्चलापाङ्गि ara काया विचारणाः ॥ १२॥ 

सवाहाप्रणवमंयुक्तं न जपेत् श द्रजातिकः | 

fanay प्रवच्यामि गुरुभक्त्या च fasta ti १४॥ 

विना गुरोः प्रसन्रतल' किं पुर्रकोटिभिःः। 

qegat विना भद्र नान्यपृजां समाचरेत् |i ey 

गुरबरह्या गुरुविष्ुगुर्देवो महेश्वरः । 
गुरुपननोषु सा वुदियंदिस्याद्गुरुरूपिणो ॥ १६ ॥ 

तदा सिदिमवाप्रोति नान्यथा कल्पकोरिभिः। 

far वदक्तया महेशानि प्रभावो गुरुगिष्योः ॥ १७ ॥ 

भविष्यति न सन्देहो जम्बुहोपे प्रजायतेः | 
जम्बुदोपस्य AT च प्रशस्त तन्तमुत्तमम् ॥ १८ | 
च्रन्यशास्वमतं Fat a कटापि वरानने | 

यद्धे ARIMA कवच च स्तवम्तथा Ml १८ | 

Zant च ऋषिच्छन्दो ध्यानञ्च निणेयम्तथा | 

अषटटमिदिपरिचयं प्रतिः प्रत्ययस्तथा ॥ 2° | 

प्रत्येकं सवेवर्ण्णनां को न बैट विनिणेयस । 
aad wetter रस्यमभिनिणयम ie | 

विना वणपरिज्ञानं fame पूजनं जपः । 
ति मे कथितं कानोविलामं परमाद्धतम ॥ २२॥ 

sfa ५ गौकानौविनामतन्ते चतध; पटलः AANA: | 

“नावकाय्याविचारणा ” इन्यत “ब्राह्मण afay तथा” इति ara | 

‘fa पुरश्चरकोटिमिः' इन्यत “कौटिपुरश्रेगा विं इति क्रचित् gaa os: | 

“gaa इताव च भारते' इति क्रचित् पुस्तके पाठः | 

ग्रौमत् कण्डन्विनौ faretivaa “महाकग्डिनौ विन्द "रिति पाठान्तमम् | 

Hwa तन्ते इत्यधिकः कचित् yas पाठ; | 



Cw A rw 

WA पञ्चमः Wee | 

तड अष्टोत्तर-गतनाम लोवम् | 

खोदेव्युवाच | 

देव देव महादेव संसाराणवतारक । 

स्तोत्रं मे कथयेशन कलिकालस्य aaa ॥ १ ॥ 

| BSA उवाच । 

ay टेवि wu aw’ स्तोत्रं मोक्तकसाधनम् | 

au त्वं शतनामानि पाव्वैति प्राण्वल्लमे ॥ २ ॥ 
त्रस्य ओोशतनाम-स्तोतस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायतोच्छन्दः 

खकालिका देवता ओोकालोगशतनाम पाटे विनियोगः | 

(ay) कालिका कालरातिश्च कमलाकरुणा कुः | 

कौषिक केतको कुन्तो केकरा कलिमदिनो ॥ २॥ 

कौमारो कुलजा AUT AU छष्णपूजिता | 
क्रष्णमाता करालास्या कपालधारिणो कला ॥ ४ ॥ 

काभ कालत्यायणो कालो कौतुकौ कमलाचिंता) 
कादस्बिनो प्रिया काला केशिनो केणशवाचिता' ॥ ५ ॥ 

कोटरान्नो RAS कुलदा कुलपणर्डिता | 

सटाशिवप्रिया सत्याः सदाशिवक्ततालया ॥ ६ ॥ 

अभया वरदा चेव, चामुण्डामुरडमालिनो | 
वद्धिणो GES च दन्तुरा भक्तवत्सला ॥ 9 ॥ 

नागयन्नोपवोता चः जिनो नोलजिद्धिका | 

दिगम्बरा"चाट्रद्ासा स्मेरास्या गजगामिनो ॥ ८ ॥ 

इमशानवासिनो सौम्या शरिवानो श्रिववल्लभा | 

शिवपृज्या शिवाराध्या AIST च वामनो ॥ ८ ॥ 

' कैणवािं a? saa ““कालपूजिता?' इति orate | 

"मताः sara “fram” इति पाटः क्रचित् पुम्तके । 

ˆ-नागयज्ञोपवौता a” sara नागथज्नापवौताद्गौ इति क्रचित् GAA पाठः | 

""दिगम्बरा ' इता “दिगम्बरो इति क्रचित् पुम्तके पाठः | 



ओोकालोविलासतन्वम् । 

व्रिपुरेगो जगदातरो भुवना भुवनेश्वरो | 

माणो मदहधिषारूढ्ा गौरो सर्व्वाङ्गसुन्दरो ॥ १० ॥ 

सावित्रो मवितुःसाध्या सर्वाणो इरवल्नभा | 

Aware Aw vigat समरप्रिया i ११॥ 

शूलिनो शूलद्धस्ता च cantata | 

महाविद्या मन्विद्या उपविद्यासरूपिणो ॥ १२ ॥ 

QUA Feat सम्या लसत्कोकनटे षण | 

देतन्द्र-नाशिनो Sat देत प्राणप्रह;रिणो ॥ १२ ॥ 

आटष्णा ज्षुधानिद्रा मोदिनो स्तम्भिनो तथा | 

sea पिङ्गला चेव aya प्राणरूपिणो ॥ १४ ॥ 
गान्धारो हस्तिजिद्धा च पुषा तजखिनो तथा । 

amu च तथा नित्या चन्द्रसूयप्रकाशिनो ॥ १५॥ 
यशोदा जभ्धिनो राधा शतनाम इतीरितम् | 

न कलो शस्यतं Sfa सहस्राख्यं परात्परम् ॥ १६ ॥ 

परश रामवद्भरूत्वा सदहस्राख्यं use यदि | 

तदेव सिदिमाप्रोति नान्यया कल्यकोटिभिः ॥ १७॥ 

naa: परं नाम नास्ति नास्ति कलौ युगेः। 

aa; परतरं नास्तिः कालिकायाः कलो प्रिये ॥ १८ ॥ 

लक्तावत्तनमातरेण पशभावेन fasta | 

दिव्यवोरमयो भावः कलौ नास्ति कदाचन ॥ १८ ॥ 

विसन््य node ag तस्य सिद्धि न दूरतः | 
AVA AG ततस्तोत्रे पठेद् यदि । 

सव्वेसिदोण्वरो भूत्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २० ॥ 

इति गरौ कानिविलास-तन्र ३ पञ्चमपटलै अष्ोत्तर- 

णतनाम Ma समाप्तम् | 

ॐ तत्सदिव्यादि | 

१ “कलौ युगे" sara “Azeri” इति पाठः क्रचित् पुस्तक | 

द “अतः” इत्यव “नातः” Cave ताव ` स्तौवम्'' इति च पाठ; कचित् पुम्तके | 

२ अद्वारा इव्यधिकः पाठः क्रचित् पुस्तके | 



पञ्चमः पटलः | 

तव वं लीकामं।हनं नाम कवचम् | 

गो देव्युवाचः । 

Capel कं महाभाग Tale भक्तवत्मन । 
डाविं शत्यक्तरमयं कवचं लोक मोहनम् ॥ २१ ॥ 
कपया कष्यतां Sa यद्यहं तव वन्लभ। | 
यदि नो कथ्यते देव विमुञ्चामि तदा तनुम् ॥ २२ ॥ 

MATA उवाच | 

ay टृवि प्रवच्यामि सावधानाच्चः ure | 
को छो पातु कपोलं मे Sled सुखमर्डलम् ॥ २३ ॥ 
at’ क्रो" देव्यद्धियुगलं पातु नित्यं यथा तथा , 
BY ह~ पातु Baya BY Sly पाटदयं तथा ॥ २४ | 
हृत्पद्मं sham पातु कालिका पातु मस्तकम् | 
छो" पातु नासिकायुग्मः Ste पातु खवणदयम् ॥ २५ ॥ 
sly पातु लिङ्गमूलं इ ह सदखदलदयम् | 
हो" छ मे पातु षट् चक्रं सव्धाङ्ग' वद्धिवत्रभा ॥ २६ ॥ 
करो.“ छो Barat विद्या मन्तः पातु कालिका | 
करो" क्रो, क्री" मे पातु शोषं सव्मैतो विभव" तथा ॥ २७ ॥ 

र “दो धो“ Sv SY =” ; 

इति पञ्चाक्षरो विद्या कालिका जगदीश्वर | 
पातु मे विभवं सवं दारपुचचपरिच्छदम् ॥ २८ ॥ 
को sly eraftar विद्या aaa: पातु कालिका, 
मवाह्ग पातु मे कालो Set परमेश्वरे ॥ २० ॥ 
BY Sly Ste पातु मे नित्यं सम्मच्या ated सदा | 
को.“ St’ मे काली सर्वाङ्ग Se war सुखम ण्डलम् ॥ २० ॥ 

१ एतत् कवच कुवचित् पुस्तकं नामिि। 

२ ``सावधानाच्च uty” sara “सावधानावधारय इति क्रचित् qe पाठः | 
रे ` कौ aly Be Ate Se” इति क्रचित् gaa पाठः । 

ve 



१४ 

९ 

खोकालोविलासतन्वम् । 

कुरुकुल्ला पातु दो" छो.“ स्वाधिष्ठानञ्च षड्दलम् | 

कालोविरोधिनो छो च स्वाधारं सवदा AA ॥ २१ ॥ 

छो कारो पातु मे नाभिं विप्रचित्ता मदह्ावना | 

ॐ उग्रा पातु Ea अनिशं मे यथातथा ॥ २२ ॥ 

ॐ उग्रोग्रप्रभादटेवो पातु मां कालिका परा | 

छो वलाका महामाया Ble arar कालिका परा ॥ २२ ॥ 

छो“ मुद्रा हषदा नित्या पातु मे द्यनिश' वपुः । 
मिता प्रातु स्तनदन्द' ब्राह्मो नारायणो कटिम् ॥ २४॥ 

मादृश्वरो च चामुर्डा कौमारो चापराजिता | 
ॐ उमा जगतां माता पातु मे विभवं सदा ॥ zy | 

sfa ते कथितं देवि कवच लोकमोहनम् । 

गुद्याद् गुद्यतरं गद्य सारात्सार परात्परम् ॥ २६ ॥ 

न ea परशिष्याय ara निन्दकाय च। 

हरिभक्तिविदहोनाय शिवभक्ताय चेश्वरि ॥ २७ ॥ 

ददं कवचमज्ञात्वा पूजयेद् यदि कालिकाम् | 

तस्य पूजाजपफलं सवं हरति awa ॥ ३८ ॥ 

विसन््य' nase यस्तु स शिवो नात्रसंश्यः | 
चतुवगमयो भूत्वा fastq क्तितिमण्डले | 

इहलोकं YS भुक्तवा चान्ते मोक्षमवाप्नुयात् |i २८ | 
इति १ गीकाल्नीविन्नाम-तन्त वैलनीकयमीदनं 

नामन कवच AAA | 

ॐ तत्सदिल्यादि | 

इति गीकालौविनाम-तन्े १ टदवोद्व संवाद 

पञ्चमः पटर्नः Aad: | 

ऊद्वास्राये इत्यधिकः क्रचित् पादः | 



अथय ae: Used: | 

खोदेव्युवाच । 

Zaza महादेव संमाराणंवतारक | 

ए्रच्छामेवकं महाभाग ATT HAA प्रभो |i 2 

पञ्चतत्व' मकारस्य' युगभेदमते वद | 

टोत्नाकानच् Sa RIA वट साम्प्रतम् ॥ २॥ 

खो टेव उवाच | 

फान्तगुने मितपक्तेः या क्रप्णाख्या पञ्चमो भवेत् | 

यदि भाग्यवशात् सवातो शक्रवारममन्विता ॥ २॥ 
aa या क्रियते eter कोटिदटोक्ाफलं नमेत् | 
yam ऋत्न संयुक्ता यदि भाग्यवशडवेत् ॥ ४ ॥ 

चतुदगो शक्रयुक्ता सा fafa: सवं दायिनी | 
बुधवारेण सदिता आद्र ऋक्तसमन्विता ॥ ५॥ 
शक्ता च नवमो नित्या वरदा योप्रदायिनोः। 

यत् प्रोक्त * सव्येतन्व षु ् रघुना कथयामि ते ॥ ६ | 
शक्ताम्तानि च कान्तानि वञ्ज॑येत् स्वकर्मसु | 
दोत्नोपनयने देवि वाधते न कदाचन | ७ | 

तदोषनाशनं देवि कथयामि खण प्रिये । 

ब्रह्मविद्यायाः Wat तदोषना गकारगम् ॥ ८ ॥ 

खोदेव उवाच | 

aa भावत्रयं देवि दिव्यवोरपशक्रमात् | 
टिव्यञ्च टेववत्प्रायो वोरथोदतमानसः | < | 

agua: सदा efa शश्च शचिवत् सदा । 

मत्यत्रेतादिपयन्तं दिव्यभावविनिगेयः ॥ १० | 

१ मकारस्य इताच महादव इति पाठः क्रचित् पुम्तके | 

२ असितपक्त, ₹ कारिं इव्यथः अमितः शनि; पत्तं ae, तत् मम्बोधनम। 

कालिकायाः WHAT ESATA । 

रे `गरोप्रदाविनो sora “fae” इति पाठः क्रचित् yaa | 

४ Fala इति पाठ एव साधुमन्यामङ वयम | 



१६ 

१ Cau: परमेभनमकारादरख asa: sala "न भावः 

ग्रोकान्ोविलासतन्तरम् । 

म भावः परमेशान मकाराटेख Aaa’ | 

तरेतादापरपय्यन्तं वोरभाव इतोरितः ॥ ११ | 

यथा दिव्यस्तथा वोरो नास्तिमेदः एचिस्मित | 

भक्षणात् TYAS: न दोषो जायत गाम् ॥ १२॥ 

पशभावे मदा शडाः AAAI वरानने | 

ग्रन्येऽपि ये च राजानः सिदयन्ति दिव्यवोरयोः | १३ | 

alt: पगश्रुरामाख्य: दिव्यभाव च सिध्यति | 

महस््ाख्यं पटला तु रामः सिध्यति wast ॥ १४॥ 

AWA BARAT: पष्भावेन सिध्यति) 

रावणः FMRI AT ता शृण सुन्दरि । ey | 

सिडवन्ति पश्भावेन उग्रसेनादयस्तथा | 

HAA वसुटृवश्च पश्भावेन तौ प्रिये ॥ १६॥ 

gaat भोमसेनश युधिष्ठिर ते प्रिये । 
aura: मदा fast न दिव्यवोरभावतः॥ १७ ॥ 

रुक्विणो सत्यभामा च द्रोपटो देवको तथा | 

IMTS: कपाचाय्येश्ाग्वव्यामा तथेव च ॥ १८ ॥ 

पश्यभावपरास्तव ते किन्तु सिद्धा भवन्ति च | 

मद्यं मासं नथा Aer Agi मेधुनभेव च ॥ १९८ | 

श्म गानसाघनं भद्र चितामाघधनमेव च | 

एतत्ते कथितं भद्रं सिद्वोरमतं शुणु ॥ २० ॥ 

दिव्यवोरमतं नास्ति कलिकाले सुलोचने, 

कन्तो OVA शस्तं ततः सिद्धोश्वरो भवेत् ॥ २१॥ 
विसन्ध्यस्नानदानय दविष्याशौ जितेन्द्रियः 

विसन्ध्य' पूजयेदेवों विसन्ध्यं कवच पठेत् ॥ २२ | 
fanaa’ शतनामानि पठेत् संमिदिदेतुकम् । 

इति ते कथितं देवि सवंजातिषु सम््रतम्॥ २२॥ 

aga सम्प्रवच्यामि दिव्यवोरमतं शुणु | 
wag मांसं तथा मुद्रां परस्तोषु च मैथुनम् ॥ २४ ॥ 

कचित् पुस्तके पाठः । 

ae 

परमेशान सनकादटेख gaa: इति 



qs. पटलः | 

ag न wages कलिकाले वरानने | 

पोत्वा Meal पुनः पोत्वा पतित्वा च महोतले | 

उल्याय च पुनः Mal वचनं सत्य-सम््तम् ॥ २५ ॥ 

इति गरौ कानौविनासतन्ते षष्टः पटलः समाप्तः | 

१७ 



oc Ay AI ~< 

AA Ada, पटलः | 

यदेव उवाच | 

afer vam टवि सम्यक् कलियुगे खर् | 

Wa th तथा पोत' amg भक्तःमोरितम् ॥ १॥ 
शुक्त पुष्य ब्राह्मण च रक्तपुष्यञ्च क्षविये | 

वैश्यं च पोतपुष्य' स्यात् शद्र क्षष्णमितोरितिम् ॥ २॥ 
कलिकाले च लोकानां यदि स्यात् aaa wet । 

faa नित्तिपेत् किञ्चिन्न बहनि च भक्षयेत् ॥ २॥ 
यदि जात्यन्तर YSR ब्रह्महत्यां लभेत्तटाः | 
ग्रघवा श॒ aaa शद्राणां पाननिणेयम् ॥ 8 ॥ 

नारिकलोटक' कांस्ये तक्रञ्च गुडसंयुतम् | 

AeH गुडसंयुक्तं, aa मधुगुड तथा ॥ ५॥ 
काञज्िका गुडसंयुक्ता वामहस्ते गुड़ ततः | 

संशोध्य मूलमन्ेण कुशाग्रं वर्वगिनि॥ € ॥ 
fafaa सूलमुचाय्य जिह्वाग्रे सिदिदायिनो। 
जिह्वाग्रं fafatecfearafa च पाव्वेति ॥ ७ ॥ 
मामम्यानन्तर' ve fafata arena | 

इति a कथितं efa दशविन्यासु सम्मतम् ॥ ८ ॥ 

-णानग्रामगोनलाचक्रे पूजयेद् ब्राह्मणः सदा | 
पूजयेत् भ्रिवनि ङ्ग वा न यन्वं प्रूजयेत् कना ॥ € ॥ 
यन्स्य लिखने पूजा fataa fanart भवेत् | 

पजकस्यापि तेजांसि हरते योगिनो गणः ॥ १० ॥ 

gaa frafasy गद्राणं सम्मत कलो | 

गुप्तागुस्षतरापजा प्रकटा सिदिनाशिनो ॥ ११॥ 

भक्तमित्यस्य विभक्तं इत्यथः, शरुक्तादिभटरैन सम्बिदा चतृविधा इति भावः | 

‘ade’ saa “aay a” इद्र पाठान्तगम्, 
99 Le ie “faa” इव्यव “qua”? इति पादान्तरं, aa निग्बनपदस्य Gade | 

Safar गणः” दव्यव “ara: स्वयं'' इति पाठान्तगम। 



HAA, GZ. | 

Mase वहिः WAT; मभायां वेष्णवा मताः | 

नानारूपधगाः कौना विचरन्ति महोतले ॥ १२ ॥ 

faga तुलसोमानां तिलक हरिमन्दिरम् | 

कथोपकथन' देवि ओहरेगं णको त्तनम् ॥ १२ ॥ 

swum मनो दत्वा प्रजपेदनिशं मनुम् | 

वेष्णवाचारसंगुक्त इष्टमन्त' सदाभ्यसेत् ॥ १४॥ 

तदासिद्धो भवेन्मन्ो नातकाय्या विचारणा | 

मामान्यविधिना पुजा कलिकालेषु मग्ता॥ १५॥ 

मामान्य विधिना aaa शतनामानि मम्पटेत् | 
AMAA AAAI: HARA AMA ॥ १६ ॥ 

Asa न्यासमात्रेण मव्मैसिदधोष्वरो भवेत् । 

क्त्वा योमानुकाजानल' प्रागायामफनन' AUT ॥ १७ ॥ 

दति गौकानमीविनामतन मप्रमः WH. ARTA! | 

ee 



अधाषएटमः पटलः | 

ओोदेव्युवाच | 

कच्यतां मे महादेव प्राणायामविनिणयः | 
मनोजोवात्मना शदिः प्राणायामाद्वेद् यदि ॥ १ ॥ 

प्राणायामपर' किञ्चिद् ध्यानं नास्ति वरानन | 
प्राणापानौ समान उदानोव्यान एव च ॥ २ ॥ 

नागः RAST HHT देवदत्तो VAST: | 
प्राणायामे च स्वेषां विखामो जायत घ्र वम् ॥ २॥ 

प्राणायामत्रयं भद्र उत्तमाधममध्यमम् | 

TUATHA सखेदो मध्यमाद् गातकम्पनम् ॥ ४॥ 

उन्तमाञ्च fafa जायतं नातसंगयः | 

जायते मातृकाज्नानात् प्राणायामत्रयं फलम् ॥ ५ ॥ 

इति ते कथितो देवि प्राणायामविनिणयः | 

ज्ञात्वा सिद्ोश्वरो लोको भवतोति विनिश्चयः ॥ € ॥ 

दृति यौकाली विनामतन्वऽ्टमः पटलः Wal: | 



AA नवमः पटलः | 

खोतत्पुरुष Sara" । 

fa बहक्या महगानि qauaat न fastfa | 

aga स्तवमनज्नात्वा विफनल' पूजन जपः ॥ १॥ 

नाम मद्धतकञ्चंव गुरुमद्गतकं तथा | 
AMAFARAA कालसङ्कतकं तथा ॥ २॥ 
चारसङ्कतकच्ेव विना सिद्धि न जायत | 
तदुक्तं कुलतन्व च सङ्कतमुत्तम' स्तवम् ॥ २॥ 

पटित्वा परमेशानि चतुव्वैगफल' भेत् | 
त्रिसन्ध्यं य: पठेत् Ma agafafsquaa ॥ ४ ॥ 

म fag: स महशोऽपिः अष्टेषदय्मयः मदा । 
म एव धन्यो यस्यार्थे ASN व्यग्रमानसः ॥ ५ ॥ 

लक्तावत्तनमातेण पुरर्य्याफलं लभेत् | 
कन्तो होमो महानि नास्ति नास्ति कदाचन ॥ ६ ॥ 
कलिकाले महशानि शिवपूजाफलप्रदा | 

महखपृजनादेवि पुरश्चय्थाफल' लभेत् ॥ ७ ॥ 
ua’ दिदणसादहसख' शिवतन्तमत' प्रिये | 

wal fasta देवि fasta क्तितिमण्डले ॥ ८ ॥ 
म॒ एव पृथिवोपालो भूत्वा याति परत्र च | 

य; शिवः सेव दुर्गा स्यात् या दुर्गा श्वि एव म: ॥ < ॥ 

य; शिवः क्ष्ण एव स्यात् यः कष्ण: fra एव सः | 

तत्र यः कुरुत भेदं स एव नारको waa ॥ १०॥ 

इति यौकालौ विनलासतन्वे नवमः पटल: समाप्त; | 

te — A 

१ “श्रौतन्पुरुष sara” इति पाट; ata gaa नानि | 

२ “'मदणोऽपि ̀  इन्यत ““गगशौपि इति qatar | 



अय SMA: पटल; । 

गो देव्युवाच | 

देवदेव महादेव AMS व्रषभभ्वज | 

रस्याः योभुवनभ्व््याः शतनाम वद प्रभो ॥ १ ॥ 

MII उवाच | 

ava ग aenifa कलिकाले न fasrfa | 

तनाम: UT नाम कला नास्ति महष्वरि ॥ 2 1 

AQ गओौमुवनेष्वरो शतनामस्तोत्रस्य शक्तिकषि 
विराट् च्छन्दः योभुवनेष्वरो देवला चतु- 

व्वेगसिद्य विनियोगः | 

( ॐ ) sar योभुवनाभया, भवन्धविप्ोाहिनो | 

भगरूपा भगवतो भेरण्डा भाग्यशालिनो ॥ २ ॥ 

ईग्वरो Sawa वन्दनोया विलासिनो। 

उमा ऊमाच उन्मत्ता इन्दिरा उन्द्रपूजिता॥४। 
He asfaal Hel Rem ऊदरूपिगीो | 
नन्दिनो नन्दमथिनौ नन्दा नन्दकरूपिणो ॥ ५ ॥ 
नित्या च निष्कलङ्गा च fae मलनागिमो | 
निरोहोज्ञासिनो न्या निर्मला नित्यनृतनाः ॥ € ॥ 
निशम्मनाशिनो चेव तथा शुम्भविनाशिनो | 
WHET च ARIST शम्भो गम्भुवल्वभा ॥ ७ ॥ 
fraven शिवरूपा च शिषपृज्या गिवाचिता | 
शिविवादाः च श्यामा च श्यामाङ्गो श्याममूत्तिका ॥ ८ ॥ 

ऊशन्दनाव भिव उच्यते नन तस्व माल इन्यथः। “उमा ऊमा” इत्यव “उमारपा इति केचित् 

पुस्तके पादः | 

“aaa? इत्य ‘qua’ इति क्रचित् gaa पाद; । क्चिच्च “faa ज्ञा fas om निद्रा निल 

निरुपद्रवा” इत्यधिकः श्रोकाद्धं टश्यने | 

` शिववादा ” इव्यव शववादाः' ऽति क्रचित् gah पाठः, तस्वाथम्तु शवेन सद वाद्; कथोपकथनं 

थस्याः, अथवा शव; शिवर्पः गव इति तात्पय्म् | 



+ KX ww A ^^ 

दशमः पटलः | २२ 

Wal च सुभगा चेव शोभना मुवनेश्वरो | 

रक्ताङ्गो रक्तनयना THA रक्तलोचना ॥ € ॥ 

र्वतो रुक्मिणो राधा Tet रामा रजोगुणा। 

रम्या च TAMA च रामक्रोडावतो तथा ॥ १०॥ 

रामािता रामपरज्या tial रामवल्लभा' | 

Tala रक्तद्धास्या च रुधिरा रुधिरप्रिया ॥ ११ ॥ 

रक्तारक्तमयो राज्ञो रसयुक्ता रसप्रिया। 

रममाला रममयो तथा रसवतो रतिः ॥ १२ ॥ 

रूपमाला रू पवतो रूपाङ्गनद विभ्रूषण्ण | 

गणका रेतः रूपा च रसरूपा रसायाः ॥ १३॥ 

भागोरथो तथोत्रासा, वशिनो वेशरूपिग्णो | 

ग्वा च शाम्भवो चेव खदापारण" पण्डिता ॥ १४ ॥ 

शतनाम इटं टेवि कथितं भक्तितस्तव | 

गुह्याद् TaN गद्य कलिकालस्य सम्मतम् ॥ १५॥ 

्रष्टोत्तरगतं Hat दग्धा वापि सुन्दरि। 

पटित्वा फलमाप्नोति च्युतं वरवणिनि ॥ १६ ॥ 

श्रयुतावत्तनादेवि चाश्वभेघफलं लभेत् | 
THAI फलमाप्नोति निशितम् ॥ १७ ॥ 

प्रपटेदु यदि wea खकोयस्वोषु axa: | 

वामभागे स्ियं स्थाप्य धृपामोद anfara: ॥ १८ ॥ 
ताम्बृनत-पूरितमुखो यटि स्याज्जपततपरः | 
यद्प्यटीक्िता नारौ दूरतः परिवर्जयेत् ॥ १८ ॥ 
टोचिता-परनारोषु यदि मैथुनमाचरेत् | 
न विन्दो; पातनं काय्यं करते च ब्रह्महा भवेत् ॥ २० ॥ 

AINA परगुरामः, बलरामः, WTA यथाथ जतं यम् । 

मव्वमान्ता अष्यदन्ता इति नियमात् रेतः शब्दस्य रतरूपत। | 

Tarra’ इत्यत “रमप्रिवा' इति क्रचित् पुस्तकं gia: | 

“salar? saa ‘saat’ इति क्रचित् gaa पाटः | 

“aay saa “aqua? इति afad Gah पाटः | म्रद्ापाग्यं मरत्तिकाविद्धारमगानिन्यथः | 



२४ योकालोविलास तन्तम् | 

यदि न प्रपतेदिन्दुः परनारोषु areata | 

सव्वसिदोणष्वरो भूत्वा विहरेत् क्ितिमण्डले ॥ २१ ॥ 

इति ग्रौकालिविनामतन्वे गरौभुवनेश्ररौ गतनामम्तावं समाप्तम् | 

ॐ तत्सदिव्याटदि | 

कन = 

न मद्यं प्रपिवेदेवि कलिकाले कटाचन। 

पीत्वा पोत्वेति वचनं सत्यत्रेतादि सम््रलम् ॥ २२ ॥ 
पोत्वा Ad कन्तो देवि ब्रह्महत्या पदेपदे | 
नामाक्तरात् समुदृत्य कथितो नाम निण्यः ॥ २२॥ 

सत्यत्रेता परा तु प्रजपन्मयणशोघनम्ः । 

न कना णोधनं मद्यं नास्ति नास्ति वरानने | 

न कत्तव्य कलो मद्यपानच्च नगनन्दिनि ॥ २४ ॥ 
दति गरीकालौविनामतन्वं टवदरवौमंवाद दभशमः ose: ममाप्तः | 

~= ----- ` -- 

` प्रजपन््दयभाधनत् ' इव्यव Ouse Hard” इति पाटान्तगन् । १ 



अथ एकादशः प्रटलः । 

खोदेव्युवाच | 

महाव्रिपुरसुन्दर्याः शतनामानि साम्प्रतम् | 

AAA मे, दया नाघ यद्यप्यस्ति तदा मयि ॥ १॥ 

ओ्रोतामस उवाच | 

खण Tate वच्यामि सावधाना-बधारय | 

यत्रोत waaay wy निगदामि ते॥२॥ 

अरस्य खोतिपुरसुन्दरो-शतनाम-स्तोत्रस्य परं 

ब्रह्मषिगायतोच्छन्दो महातिपुर- 

सुन्द्रो Saar धन्ार्ध-काम- 

arag विनियोगः | 

( ॐ ) महामाया महादेवो Saar मेघगजिंनो | 
मोहनो efor च हारिणो scam ॥ 2 ॥ 

हरिपूज्या हराराध्या डेरा हेमवतो हरा । 
हेमरूपा च हेमा च हेमाभरणभूषिता ॥ ४ ॥ 

रङ्धिणोरद्गरूपा च राधा ठन्दावनेश्वरो | 

वतलावलवतो वाला वालिका वेशधारिणौ ॥ ५॥ 

वयस्था Saat चेव विद्या खोविष्णुपूजिता | 
वियद्गङ्गा व्योमगङ्गा विशला विश्व मोदहिनो ॥ € ॥ 
tem wet च रणभरूमिक्षतालया | 
पूता पवित्रा परमा परा guatfaaat ॥ ७ ॥ 

पुणयनाम्नो moet पापारिः पापनाशिनो | 

GU YRS पुश्नोका च पावनो ॥ ८ ॥ 
रूपमाला रूपवतो रमावेश्परिच्छदा | 

रक्षणो रक्तणोया च रुक्ममाला विभूषणा ॥ ८ ॥ 
रसरूपा रसोल्लासा रसानघपरिच्छटाः | 

रम्भारामा च रम्या च रमणो रामपूजित। ॥ १० ॥ 
— - = ' --------- 

१ “प्वानघपरिच्छदा ' sea रसरालयपरिच्छदा इति पाठः कचित् gaa | 

४ 



ARTA AMAT TA । 

सोभाम्या सुवशासाध्वो सत्यासत्यस्वरूपिणो | 

त्रिगुणतिगुणाराध्या तिषेदो तिगुषिश्वरो ॥ ११ ॥ 

विमूर्तिस्विदशाराध्या तयोतिदिवस॒न्दरो | 
सुखदा सुसुखो Ba: सुवेशो वेशधारिणो ॥ १२ ॥ 
आनन्दा नन्दिनो नन्दा परमानन्द्रूपिणो | 

ईण्वरो ईश्वराराध्या रक्तपद्यममप्रभा ॥ १३॥ 

राकारम्या CHEST रमणो ब्रह्ममोदहिनो । 

योगिनोनां सरूपा च ब्रह्माणडजननो परा ॥ १४ ॥ 

नामाक्तरात् ARES दशनाम इतोरितम् | 
चन्टोऽस्य च प्रवच्यामि खण पाव्वेति सारदे, ॥ १५॥ 

श्रस्य योतिपुरसुन्दरो शएतनामस्तोत्रस्य परं 

quate: सोमहातिपुरसन्दरो Saar 

धर्म्राध-काममोकतेषु विनियोगः | 

दशधा AMAA तत्कन्दः पठेत्सुधोः | 

ततः ia fsa तु सब्बैसिदोश्वरः कन्तौ ॥ १६ ॥ 

भवत्येव न सन्देहः विसन्ध्यं area | 

लक्तावत्तं नमातरेण अ्रटेशय्येमयो भवेत् ॥ १७ ॥ 
aay aad भद्रं परयोनो परित्यजेत् | 
परयोनौ महेशानि रेतः पातच्च वजच्जंयेत् ॥ १८ ॥ 
ta: पातान्मदयपानात् सिडिद्ानिः पदे पदे ॥ १९ ॥ 

इति ग्रौकालौविलाम-तन्वे विपुरमृन्दरौ शतनाम म्तोवं समाम् | 

ॐ तत्सदित्यादि | 

दूति श्रौकालीौ विनास-तन्व एकादशपटल. म ATH: | 

२ “ate” इत्य (“मादरः ' इति कचित् पुस्तकं पाठ; | 



अरय दादश्परलः। 

खोटेव्युवाच | 

णण eae वच्छामि शतनाम भानि च ॥ १ ॥ 
अरस्य योशतनाम स्तोत्रस्य खोसदागशिव ऋषि- 

गायतोच्छन्दः खोतारादेवता चतु- 
वर्गसिद्धये विनियोगः | 

अदेतरूपिणो आद्या असिता अणिमा तथा । 

अभ्बिका चापरा चेव अपर्ण अ्रलिनोति च ॥२॥ 

अलम्बुषा अघोरा च AAT घोररूपिणो | 
शोभा च सुखदा सत्या सदा सन्तोषकारिणौ ॥ ३ ॥ 

सोमन्तिनो इडा चेव wag fare तथा | 

दलिताच्ननसंकाश तारिणो तसुशेक्तणा ॥ ४ ॥ 

तापसो तपनाराध्या तारा च तरलेच्तणा | 

तूरोया तोथेरूपा च कारिणो रागरूपिणो ॥ ५ ॥ 
विष्णुशक्तिः सादाराध्या सव्मैशक्तिः सदािता | 
महेशशतिर्मप्राहेभो नानासुणिगणाचिंता ॥ ६ ॥ 
रागिणणे रेणकारम्या रक्तप द्मदलेक्तरणा | 
रामशक्तो रामपूज्या नित्या ओोरामचचिंता ॥ ७ ॥ 
TATHT रणाध्यत्ता रणधोरा रणाग्रणोः । 

कछ्ष्णवरण HUGS कछष्णशक्तिः करालिनो ॥ ८ ॥ 
VAST च धानुष्को धन्या घन्प्रटायिनो। 

AGIA aE पापारिः पापनाशिनो ॥ < ॥ 

पापरूपा च निष्पापा अकल कलङ्किनो | 

HARA कालो कलिकल््मरषनाशिनो ॥ १०॥ 

गङ्ग च यमुना चेव तथा गोदावरोति च | 
न्दा सिन्धुरूपा च कावेरो पुस्करा तथा ॥ ११॥ 

Qe मेरवो भव्या मातङ्गो वगलासुखो | 

केलासवासिनो नित्या कालराति; कग््लिका ॥ १२॥ 



र्ट खो कालोविलामतन्म् । 

काशोप्रयागरूपा च कौमारो कौोषिको तथा । 

क्रोधरूपा च अक्रोधा खेला हेला इलादहला ॥ १२ ॥ 

शतनाम च ते भक्तया ताराया; परिकौत्तितम् | 
अष्टोत्तरशतं AG दश्धावा वरानने ॥ १४॥ 

ततः स्तवं पटित्वा वै सवेसिद्धोश्वरो भवेत् | 
विसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कलिकालस्य सम्प्रतम् ॥ १५ ॥ 

अष्टसिद्दोश्वरो yar विहरेत् क्षितिमण्डले | 

पूजाकाले निशोधे वा पटिलामुक्तिमाप्रयात् ॥ १६ ॥ 
इति ओ्रौकालौविलास-तन्ते यौतारा-शतनाम-स्तौतं 

समाहतम् | 

ॐ तत्सदित्यादि | 

इति गौकाल्ौ विलाम-तन्त दादगपटर्लः; समाप्तः | 



WT] वयोद्शपटलः | 
खोवामदेव उवाच | 

mie शतनामानि ALT: प्राणवल्नमे । 
यस्याः प्रसादमातेण महासम्पद्ववेत् कलौ ॥ १ ॥ 
अस्य योभेरवो शतनाम स्तोत्रस्य Aira fy. 

गायतोच्छन्दः योभैरवो wheat देवला 
धम््माथकाममोक्ार्थे विनियोगः | 

( ॐ छो ) मेरवो भगिनौ भद्रा भवानी भव चर्चिता | 
भुवना भुवनेशानि नानाभरणभूषिता ॥ २ ॥ 
भवेणो-भागंवाराध्या भुवनानन्दकारिगी | 
भगिनो भागिनो भव्या भावनया भयापहा ॥ ३ | 
भोगेश्वरो भोगरूपा भवदुःखवियोगिनो | 
WAR WAU भव दुःखभयापद्ा ॥ ४ ॥ 
गौराङ्गो दोघेनयना चतुव्भाहधराम्बिका | 
सुकेशो दोषेकेशो च कटा्तौ विशिखोख््वन्ता ॥ ५ ॥ 
रङ्गोरङ्गमयोरद्ग टेहानन्दमयौ तथा | 
रङ्कणोया शिवाराध्या रङ्गलोला शिवार्चिंता ॥ ६ ॥ 
TAGS रणाचाया रकारवणरूपिणी | 
रक्तभूलिपरिच्छिन्ना राज्ञो रोगविनाशिनो ॥ ७ | 
रौद्रो रौद्ररूपा च रुद्रमूत्तीरिणाग्रणी; | 
अरुणादित्यवर्णभा THATS ॥ ट ॥ 
eevee रुक्ममालाविभूषिता | 
AAI विष्णुपूज्या रुद्रपूज्या तथेश्वरो ॥ ^ ॥ 
सदाचिता सदाराध्या महेश-पूजिता AST । 
मालामय्युन्मयो माला मानार्ह मानदायिनो | १० ॥ 
वेदाग्रो वेदसारा च वालाकवासटगोति च | 
विधाता विफला वैद-रूपिणो विष्णुरूपिणी ॥ ११ ॥ 
वेदान्तरूपिणो विद्या तथा वैकूण्ठरूपिगौ | 
बरह्मणडरूपिणो रक्ता रूपिणो ब्रह्मरूपिणो ॥ १२ | 



2° खोकालोविलासतन्वम् | 

वसुदा सुमदावाला वेदरूपा विनोदिनो | 

कालिका च धराधात्रो रौद्रो च विश्वरूपिगो i १३॥ 

विरूपात्तो विशालाक्तो विश्णला विषमा fay: | 

विद्यावती रसवतो वलावलवतो TY: ॥ १४ ॥ 

वे्वानरोविशखा च वैशदेशसरूपिणेो | 

waat रद्धिणो रम्या रामा रासस्रूपिणो ॥ १५ ॥ 

रामा योसारसोन््रत्ता रसरूपा रसप्रदा | 

राधिका रामरूपा च राध्या रामात्तिं नाशिनो ॥ १६॥ 
शतनाम स्तोत्रमिदं यः पठेत् शिवमन्दिरे | 

oS ~ 

पटित्वा पाठयित्वा वा सवेसोभाग्य मालभत् ॥ १७ ॥ 

तिसन्ध्य' यः पठेन्नित्य भक्तया दिवत्सरावधि | 
५ 4 ak 

सवसिष्दोश्वरो भूत्वा गाणपत्यं लमेतसः ॥ १८ ॥ 

दति यौकालौविलास-तन्ते गरौमेरवौ-गतनाम aa’ समाम् | 

ॐ aafearfe | 

इति Mlaintfadia-aa वयोदगपटलः समाप्तः | 



अथ Ue WSs: | 

खोटेव उवाच | 

अ्रतःपरं प्रवच्यामि सामान्यं कलिपूजनम् | 

यत्क्तत्वा साधको याति दुलभ ब्रह्ममन्दिरम् ॥ १ ॥ 

खोदव्युवाच | 

पृच्छाम्येकं महाभाग योगोन्द्रषभष्वज | 

कलौ लोका महाभाग लालसावत्तिसं ताः ॥ २ ॥ 

MART उवाच | 

सामान्छं णु हे देवि gs कलिदुनंभम् | 
मूलाधारे स्मरेदिव्य' त्रिकोणं तेजसां निधिम् ॥ 2 | 

नोचां स्थावरवत्तन्वीं पोतां भाखदनुत्तमाम् | 

विकोण्णन्तर्ग॑तां नित्यां बलया काररूपिणोम् ॥ ४ ॥ 
स ब्रह्मा स शिवः साक्तात् स शूरः परमोत्तमः। 

a ua विष्ण: सप्राणः स कालाग्निः स चन्द्रमाः ॥५॥ 

कून्लकुण्डलिनों ध्यात्वा सवपापेः प्रमुच्यते | 
महा महापातकभ्यः Gat भवति aera ॥ ६ ॥ 

अष्टोत्तरशतं AA दशधा वा जपेद् यदि | 

पूणपूजाफलं प्राप्य पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
Tag wad रेवि यावत्तिष्ठति निखलम् । 
तावत्कालमनोनोल्वा मनुब्रह्मजपेद् यदि ॥ ८ ॥ 
मणएव पूजक यो टो ह्यश्वमेधफलं लभेत् | 

कटाक्षमात्रतो देवि स्गंमोक्तमवाप्रुयात् ॥ ९ | 
इति ते कथिता पूजा कनौ ओ्रोनगनन्दिनि । 
परे च विष्ण मन्ते च दशवियासु संयुता ॥ १० ॥ 

जपकाले मनोः स्थानं कथं वास्या वरानने | 

कोटिविदुज्ञताकं1र विन्द् मध्ये च भावना |i ११। 



२२ खकालोविलासतन्वम् | 

fasta सप्तभगिनोः सत्तमः प्रजपैद् यदि | 

तदेव जायते सिदिगुरौ भक्तिभवेद् यदि i १२॥ 

कामिनो क्रोधिनो चेव शोभिनो मोहनो तथा | 

शाकिनो मदिनो चेव तथा मात्सय्धरूपिणो ॥ १२ ॥ 

मया सदह चाव्यद्कि पूजनं कुरुयन्नतः | 
ति ते कथितं er ग्टहिणां कलिसम््तम् ॥ १४ ॥ 

इति यौ काली विनास-तन्ते चतुद शपट्व: AANA: | 



अध पञ्चटदगषटलः | 

खोतत्पुरुष उवाच | 

अतःपरं प्रवच्यामि मोहनं कलिसम््रतम् | 

तथा वगोकरं मन्त' कलिकालेष्टटं शभम् ॥ १ | 

TUS गुद्यतर TA प्रक्रताख्यान-सम्म्मतम् | 

संस्वताख्यान संयुतं यदभोकरणं खर् ॥ 2 | 

ॐ नमः फट् विकट घोररूपिणि cad खहा” | 

सप्राभिमन्वितं Hal यन्नाम्ना भक्तयेन्नरः ॥ २ ॥ 

ग्रामं कला भक्तमत्र' wie सिद्िप्रदायकम् | 
a वश्यो जायते éfa गशतदिनावधि प्र् वम् ॥ ४॥ 

ॐ वश्यत्वं वा राजतं वा खाहा" इति aaa 

सप्तधा HUMANA | 

प्रातःकाले च Aa वे प्रत्यहं कमलानने | 

वश्याभवन्ति लोकाच यावज्जोवच्च Wag ॥ ५॥ 
८८ ow 

ॐ गाजसुखि wage are’ इति मन्तेण 

BUY ह तेलमोन्नगम् | 

म॑स्थाप्य aed तेनं वामहस्ते वरानने | 
अनामया faut पुनमृलं तिधापठेत् ॥ € ॥ 
लेपयेन्सुखकषेणदौ शय्यायां नगनन्दिनि । 
aaa खण चाव्वद्धि ब्रह्माण्डमोहनं परम् ॥ ७ ॥ 

PRT GAGA क्रौ«कार' तदनन्तरम् | 
Away ततो देवि इति मोहनमोरितम् ॥ ८ ॥ 

खो देव्युवाच | 

स्वाहा प्रणवसंयुक्तं YR कथं जपेत् ॥ < ॥ 

गदेव उवाच | 

तन्वोक्तं प्रणवं TST प्रशस्त ' शूद्रजातिषु | 

AAA प्रणवस्थाने दौघंप्रणवमोरितम् ॥ १० | 

4 



२४ खोकालोविलामतन्तम् | 

वद्िजायास्थले माया प्रशस्ता न च दूषिता | 

इति ते कथितं भद्रं Areas वशोकरम् ॥ ११ ॥ 

भ्रोघ्रसिद्िप्रटां विद्यां अपभाषां खण प्रिये" ॥ १२ ॥ 

“सुखेर रसे अरत TAL रसे, काममोर मोदने 
जगत्मं सार ATS, YSIS राजा योराम 
खय, सिद्िगुरूर पा, योरामेर आज्ञा । 

agi पिचलि, सुखेर श्राप, Fat 

करे मावाप् | 

्रपभाषान्तरं ACY सावधानावधारय ॥ १२॥ 

‘fount चिपधेधूलि, ईष्वरोर नाम मातधूलि, 
शिरे दिया वाज घरे याय परे पाय । दुष् 

वनेर् कटे तापाये दारधूलि शिरे चरे, 

अमुक आसिया पायपरे खोराभेर 

राज्ञा ।” 

ति ग्रौकालौविलासतन्वे पञ्चदशपटनः समाप्तः | 

१ इतः परः एतत् पटलशेषपव्यन्तं कचित् पुस्तकं नासि । 



अथ WSUS: | 

खोटेव्य॒वाच । 

वगला शतनामानि Haat मे क्रपानिषे | 

यन्नोक्तं अन्यतन्वेषु, अधुना कथय प्रभो ॥ १॥ 

खोई श्वर उवाच | 

रस्याः खोवगन्ता टेव्याः शतनाम स्तोत्रस्य 

सखो मदाशिवक्छषिर्गायतोकन्दः सोवगना- 

सुखो देवता धर्धेकाममोक्ता्थ- ` 

सिद्धये विनियोगः | 

( ॐ ) वशिनो वशपूज्या च वलिका वसुदा वसुः । 
वाग्वादिनोवयोरूपा बलाबलवतो तथा ॥ २ ॥ 

विषमा विकटा वेधा विणला विमना विधिः| 

विदा च वेदरूपा च वन्ध्या च वेशधारिणो ॥ २॥ 

वेणो च विकटा वेश्या नानावेश परिच्छदा | 

वयो रूपा च द्व विकला वसुमतीति च ॥ ४ | 

वगला वामनो देवो विष्ण पज्या विनोदिनेो | 
वैष्णवो शिष्ण माता च वाराहो ब्राह्मणो वरा ॥ ५॥ 

वलावलवतो वाला विश्च परिपरूजिता । 
विशिष्टा ब्रह्मपूज्या च नानावेण विनोदिनो ॥ € ॥ 

वेकुण्ट रूपिणो ब्राह्मो विधिपृज्या विघुन्तुदा । 

वल्लभा वलरूपा च अशेष वलधारिणौ ॥ ७ ॥ 

वेदज्ञा वेदमाता च विशाल नयनो ज्वला | 

वेदमाता विमाता च वेदगर्भा विमोक्षण ॥ ८ ॥ 

विरूपान्नो वला वालो कष्णविमलरूपिणैी | 
areal च वलाका च वलिनो वणंरूपिणो ॥ < ॥ 
गन्धिनो गन्धरूपा च गयागङ्प्रभा AAT । 

गोवद्नो च गोविन्द्पूजिता च गदाघरौ ॥ १०॥ 



२६ गरोकानलोविलासतन्वम् | 

TTA DAS च गोरूपा मोक्रुलेश्वरो | 

गोलोकवासिनो चेव नित्या गोलोकरूपिणो ॥ ११॥ 

गरिमा च गरिष्टा नित्या गोवदनरूपिणो | 
गङ्गाधरो च गोविन्दा गोविन्द्-प्ूजिता गदा ॥ १२॥ 

गहना गुद्यरूपा च तथेव गन्धरूपिणो | 

गगा गानदागानरूपिणौ गण मोहनो ues ॥ 

नोलमाला मनोन्मत्ता ललजिद्वा ललाटिनो। 

अआनन्द्रूपिणो आया आचाय्य-- wine fat ॥ १४ ॥ 

सत्ति मुख्यरूपा च महामोक्तप्रदायिनो | 

खेलत् खस्ननगामो च खेला खलखला तथा ॥ १५॥ 
द्वरो ईश्वराराध्या अकारा ॐ सखरूपिणो | 

वर्ण च वगनामुख्याः शतनाम इतोरितम् ॥ १६ ॥ 

अष्टोत्तरशतं नाम यः पटेनरित्यसुत्तमम् | 

सव्वेसिदधोऽ्वरो भूत्वा Zagat भवेत्तुसः ॥ १७ ॥ 
faut यः पटेन्नित्यं तस्य fats: प्रजायतं | 

नान्यघा फलभामोस्यात् कल्यकोटिशतेरपि nee | 
| 1 

दरति गरोकालीविनासतन्वे यौवगलीमुख्याः शतनामम्तोतं समाप्त | 

ॐ aafearte | 

इति यौोकान्नीविलनास-तन्तं ajenqze: समाप्तः | 



अ सप्रदग्पटलः। 

खोतामम उवाच) 

मातङ्गो गशतनामानो-दानीं कलिमते णु | 

यस्य प्रसादा दौष्णेहं पाव्वेति प्राणवल्लभे ॥ १ ॥ 

अरस्य Alaa शतनामस्तोतस्य aw षि 

गायतीच्छन्दः Blas देवता wast 

सिद्ये विनियोगः | 
(ॐ ) माधवो मथुरा मत्ता माननोया मदोडता | 

मान्या च Ararat च मनोषा मानमोददिनो ॥ २॥ 

मथुरा माधवो मध्या मानसो मनमोहिनो। 

माधुरा मानयोग्या च मत्तमातङ्गगामिनो ॥२॥ 

मेनका मानवो मेधा मटना मदनोत्तरा | 

मत्ता प्रमत्ता मदना मोदना मदनोदता॥४॥ 

माननो मानयोग्या च भेखला मरसोहिनो | 

मनोरूपा VHA च माषाभमेधामटोडता ॥ ५॥ 

निमेषा निनिमेषा च मानगो मधरा तथा | 

HAA ARIA मानदा मधुसूदनो ॥ é ॥ 

मतिर्माता महालच्छो नित्या मदनपोडता | 

मेघविद्यत्प्रभाकाशा मेघानन्दप्रवदिनो ॥ ७ ॥ 
मदना मदरूपा च मुनिगुद्या सुनिम्तुता | 

AA SU महामेधा माया मन्ता स्रूपिणौ ॥ ८ ॥ 

मुकुन्दपूजिता मोनो मोनत्रतपरायणा | 

मेधा मेधावतो मध्या मदना मदनातुरा ic il 

मानुषो च मनोरूपा महामोहस् रूपिणो | 

तरणी तरणो तारा तारिणणो aTAATT ॥ १०॥ 

quar च तथा तुध्या तुल्या च ताममो तिथिः | 
Aaa मयो ata रूपिणौ ताममान्तरा ॥ ११ ॥ 

तपस्या तापसो तापा तपना तुलना इति | 

गोनोकवासिनो गम्या गुणक्ना गुणरूपिणो ॥ १२ ॥ 



२६ Aart विलासतन्बम् | 

गोरो च मोपिनो Ma गानागानस्वरूपिणै | 

गिरोशा गिरिश गन्धा गगण गगणेश्वरो॥ १२॥ 

ईकाररूपिणो नित्या ईश्वरो ईश्वरप्रिया। 

age इति त देवि शतनाम इतोरितम् ॥ १४ 

वरिसन््य' यः पटे्रित्यं तस्य सिद्धि न सगय: ॥ १५॥ 

इति गरौकानौविलाम-तनवे यौमातङ्गो गशतनाम-म्तव' समाप्तम् | 

ॐ तत्सदित्यादि | 

दति शौकानौविलाम-तन्वं सक्तदणशपटलः ममाप्तः | 



AATeISMgqs a: | 

योदेव्युवाच | 

टेव देव महादेव संमारागवतारक । 

एच्छाम्यकं USAT RIA कथयप्रभो ॥ १ ॥ 

ध्यानञ्च कात्तिंकेयस्य तया मन्त' जगतपते | 
ष्यानच्च विजया Zan जया देव्या वदप्रभो ॥ 2 

मयुरवाहनं तस्य, गणेशस्य च स्पूषिकम् | 

शरत्कालोन AEA: पूजनञ्च कथः प्रभो ॥ ३ ॥ 
कालिकायाः पुराणेषु तथा टेवोमते प्रभो | 

पूजनं कात्तिका दोनां न च कुत्रापि म॑युतम् ॥ ४॥ 

ओरोसयोजात उवाच | 
ages सुराराध्ये vata सुरवन्दिते। 

खरु डे mel पूजां कालितिलासमम्मताम् ॥ ५॥ 
खण ध्यानं WIAA: HART सङ्गतम् | 
सुतप्त कनकप्रख्यं खद्धपत्तिधरं परम् ॥ € ॥ 

AIM मस्तकं देवं मयुरवरवादनम् | 
व्रह्माणडाभ्यन्तरे वोर" विष्ण. ब्रह्म शिवात्मकम्! ॥ ७ ॥ 
ध्यात्वापाव्यादिकं swat दशधा प्रजपेन्मनुम् । 
शग मन्त्र प्रवच्यासि कात्तिकस्य यथोचितम् ॥ ८ i 
( ॐ ) “गुहाय कात्तिकाय सेनापतये aren’ | 

चतुदंशान्नरौ विद्या कात्तिकस्य हौतिरिता ॥ € ॥ 
प्रतिमायां हृदिस्थान cuales सुनो चनं । 

दशधा मन्मुच्ाय प्राणन्यासस्तदा भवेत् ॥ १० ॥ 

जवा प्यानं प्रवच्छामि चालिगुह््र सुलोचने। 

तप्त काञ्चन aR हिमुजां नोलनोचनाम् ॥ ११॥ 

कटात्तविगिखो tat टिव्याम्बरपरिच्छदाम् | 

दिव्याभरग संयुक्तां want मिदिटायिनोम् li १२॥ 

१ faq aa गिवान्मकं saa aa fam शिवान्मकं इति पाठान्तरम्| 



Qe 

sf @ ९ 

योकान्तोविनलामतन्वम् । 

ध्यात्वा पाययादिकं दत्वा मंपृज्यप्रजपेन्मनु । 

amet शणु चाव्वेङ्गि-जपात् सिद्ोष्वरो चतः ॥ 23 | 

“av WY जयाय ङो" giv” 

मघ्नात्तगो महाविया जयायाः परिकीत्तिता | 

Masa जयाङन्ता पुनमायादयं fas ॥ १४॥ 

aga संप्रवच्यामि विजया तनु'सुत्तमम् | 

दलिताच्ननसंकाग्रां दहिभुजां खच््रनत्तग्णाम् ॥ १५॥ 

कटात्षविगिखोदोप्रां अरख्रनान्वित लोचनाम् | 

दिव्याम्बरपरोधानां maga विभूषणम्, ॥ १६ ॥ 

ध्यायेत्तं विजयां नित्यां सन्बसिद्िप्रदाचिनोम् | 

ध्यात्वा पाद्यादिकं Stal दशधा प्रजपेन्मनुम् ॥ १७ ॥ 

णण मन्तं प्रवच्यामि महादेव्याः सुसिदिदम्' | 

“OY छो विजये हो Te” 

मघ्ताक्तरो महाविव्या विजयाया; प्रकोत्तिता | 

विजया हदयेऽङ्कष्' द्वा मन्त जपेद् यदि ॥ १८ ॥ 

प्राणसिइिस्तदा देवि जायते नात्सं गयः । 

रहस्यं शण वच्यामि मयुरस्य यथोचितम् ॥ १९ ॥ 

नानाचितर विचित्राङ्ग गरुडाज्जननं तव" | 

्नन्तशक्तिमंयुक्तं बाला- भक्षणः ततः ॥ २० ॥ 
TASKS’ महाभाग सदालां प्रणमाम्यहम् | 

धाता पाद्यादिकं eta चैकधा मन्तमुच्चरत् ॥ २१॥ 
aaa गण वच्यानि मयुरस्य यथोचितम् | 

छो“ मं मयुराय sty 
माया मं मयुरायेति YAR सुनो चने ॥ २२ ॥ 

‘fara aqua” “विजया मनुमुत्तमम् ̀  इति पाठान्तरं तनुशब्द न Hames a al aq ध्यान 

लस्यत | 

Wadd इत्यत पानवन्व इति पाठान्तरम् । 

महादेव्याः ° saa “aera इति पाठान्तरम् | 

धथौचितं इत्यव यथोदितं इति पाठान्तरम् | 

तव इत्यव तत् तव इति पाठान्तरम् | 



१ “aurfaa’’ faa वधोदितनमिति पाडान्ः। 

AATSTSIMASa: | 

Haat महामन्त' हदये प्रजपेद् यदि | 

प्राणमिद्िप्तदा देवि मधुरस्य भवेद् प्र् वम् I Re | 

aya संप्रवच्यामि रहस्यं मूशिकस्य च । 

AMRIT महाकाय व्रषरूप ASAT ॥ २४ ॥ 

wae aie’ हि गणेशस्य च वाहनम् । 

नमस्करोम्यहन्त्वारवो पजासिदिं प्रयच्छमे । २५ ॥ 

तषा जायते ह्राख्द्गीतन्तेषु Waa! | 

aaa संप्रवच्यामि तन्मन्तच्च यथोचितम्" ॥ २६ ॥ 

छो“ a मूषिकाय छो 
माया a सरूषिकायेति पुनर्मायेति data | 
इति मप्ताक्तरो विद्या मूषिकस्य सुसम््रता ॥ २७ | 

ual पाद्यादिकं cat fata पुष्याञज्नलित्रयम् | 

मूषिक्दयेऽङ्ग्ट' द्वा मन्व' समुच्चरेत् ॥ २८ | 
प्राणन्यासस्तदा टेवि मूषिकस्य च aaa: | 

aga संप्रवच्यासि सिंहस्य च यथोचितम् ॥ ze ॥ 

सिंह्त्व' हरिरूपोऽसि aa विष्ण नं संशयः | 
पाब्वैल्या वाहनं a हि wal पृजयाम्यदम् ॥ ३० ॥ 
भण मन्तं प्रवच्यामि सिंहस्य तन्वसम्मतम् | 

मायाद्यं ततः सिंदायेति महावलाय च ॥ २१॥ 

पुनर्मया इयं टेवि सिंहमन्वः प्रकोत्तिंतः। 

“ay कं.“ fis मदावलाय sly ङो” 
एषा विद्या महादेवि सिंहस्य हाद श्णत्तरो ॥ ३२ | 

Ags हदये दत्वा सिंहस्य नगनन्दिनि | 

एकधा मन्वसुचाय्येप्राणएसिदिश् जायते ॥ २२ ॥ 

ध्यात्वा पाययादिकं Stal FIAT मन्तमुचचरेत् | 

इति ते कथितं देवि सिंह प्रजा विधानकम् ॥ ३४ ॥ 

इति ्रीकालनीविलाम-तन्ं अष्टादशः पटः समाप्तः | 

2 
*% 

Be 



अघ्ोनविंशपरलः | 

aya संप्रवच्यामि महिषस्य च पूजनम् | 
, मदहिषस्त्व' महावोर शिवरूपः मटाशििवः ॥ १ ॥ 

अतस्त्वां पूजयिष्यामि ज्षमस्मटह्िषासुर | 

ध्यात्वा पाद्यादिकं sat इयवधा प्रजपेन्मनुम् ॥ २ ॥ 

तन्मन्त्रं TY देवेशि स्मरणान्ुक्तिदायकम् | 

av छो हं मदहिषायेति हं दो Sty च ततःपरम् ॥ ३ ॥ 

“sy giv हं महिषाय हं sly Sle 

एषादग्णन्तरो विद्या waar ते परिकोत्तिता | 

मदिषहृदयेऽङ्ग्ं दत््वामन्त' जपेत् AAT ॥ ४ ॥ 

प्राणन्यामो महिषस्य सहसा जायत घ्र वम् । 

जया वामे स्थिता नित्यं विजया दक्षिणे तथा ॥ ५॥ 

ara च कात्तिको देवो ca गगपतिस्तथा | 

ततो लम्बोदरं स्थूलं गजवक्ती सुमोचनम् ॥ € ॥ 

adtand देवं पाव्धतो- नन्दनं भजे । 

धात्वा पाद्यादिकं द्वा STH मन्तमुचरेत् |i o ॥ 

तन्मन्ं शण वच्यामि स्मरणान्मोत्तमाप्रुयात्' । 

Bly गं गणपतये गं stv 

मायां वणेढतोयच्च नादविन्दुसमन्वितम् ॥ ८ ॥ 
तथा गगपतिं ङेन्तं विलोमेन पुनदयम्। 
एषा नवात्तरो विद्या गणनाथेषु AMAT । < ॥ 
गणेश इहटयेऽङ्ग्ट' दत्वा Aad जपेद् यदि | 

प्राण न्यासो भवेदेवि गणेशस्य च नान्यथ्। । १० ॥ 
इति ग्रौकानौविनासतन् ऊनविशतिपटरननः समाप्तः | 

१: MYA इयत दायक इति पाठान्तरम् | 



अरय विंशतिपटलः। 

STAT । 

Ta सरस्वतो पजा कपया कथ्यतां मयि । 

खोवामदेव उवाच | 

या विया, प्रक्लतिलंच््मो दुर्गाया efatt स्थिता ॥ १ ॥ 
तां त्षकाञ्नाभासां feast लोललोचनाम् । 

कटाक्तविशिखोदोष्ठां अच्नाञ्ित लोचनाम् 1 २॥ 

शक्ताम्बरपरोधानां सिन्दूर तिलकोज्नलाम् | 

शएक्कपद्मासनगतां  ध्यायेन्रारायण प्रियाम् ॥ २ i 

WAM ASH Sal दश्धा प्रजपेन्मनुम् | 

ama खणवच्यामि सव्वेसिदिप्रदायकम् ॥ ४ ॥ 

“sy क्रो कमलवासिन्ये क्रो“ ste 1” 
होऽ त्रौ“ कमलवासिन्यं गणेणएजननि ! ततः । 
पुनः कामं तथामायां AAAS STAT ॥ ५॥ 

द्यं टशात्तरो विद्या दयं कधा जपमात्रतः | 

प्राण न्यासोभवेत्तस्या अङ्केन च सुन्दरि ॥ ६ ॥ 

अधुना संप्रवच्यामि सारटा- पूजनं शण । 
शङ्कन्दु कुन्दसं काशां दिभुजान्दलेक्तणाम्* ॥ 9 ॥ 

Hat च zat अस््ननाञ्चितलोचनाम् | 

सिन्दूर तिलकोदोप्तां दिव्याम्बरपरिच्छदाम् ॥ ८ ॥ 

दिव्याभरण शोभाय्यां वाक्यरूपां सरस्तोम्* | 

छो“ TY aaa छो TY 
एषा चाष्टार्रो विद्या जपात् सिदिप्रदायिका ॥ ८ ॥ 

विन्या 345 नित्या इति पान्तारम् । 

द्िभुजान्नदले्नणां इव्यव दिभुजां पद्मदलेन्नणां इति छन्द्हौनः पाटः क्रचित् पुस्तके । दिभुञ 

चामी अनदनेत्त णा चति कम्धारयः, ताटशौमिन्यघः | 

AZT च Aleta ss कटात्नविणिग्वौदीप्रां इति पाटान्तरम् | 

aaa Alaa इच्यते AMAT मर्तो इति प्राढानरम् ¦ 



खओओकालोविलासतन्वम् । 

AGS हृदये दत्वा द्यं कधा प्रजपेद् यदि | 
प्राणन्यासस्तदा टेवि जायतं Aaa: ॥ १० ॥ 

भशिवतन्वमतं देवि भक्तितः पूजयेत् शिवम् | 

गण् ध्यानं प्रवच्यामि ब्रह्मणः पूजनं तथा ॥११॥ 

अरुणादित्यसंकाशं चतुव्यक्त' चतुभुजम् । . : 
चतुर्वेदमयं So THAT मोक्तदम् ॥ १२ ॥ 
ध्यात्वा पाद्यादिकं द्वा दशधा प्रजपेन्मनुम् ॥ १२ ॥ 

करो“ का ब्रह्मणिकं क्रो“ 
क्रो कं Wel Atal ततः AY पुनरुचरेत् | 

दमं सप्ात्तरं देवि दशधा प्रजपेद् मनुम् ॥ १४॥ 

विधायपूवेवदेवि ब्रह्मपूजां समापयेत् | 
इति तै ब्रह्मणः पूजा कथिता भुविदुलभा ॥ १५ ॥ 
सावित्रो पूजनं भद्रं णत्व कथयामिते | 

SY सां सावितेयसां को 
सप्ताक्षरमिदं मन्त खण घ्यानं वदटामितः ॥ १६॥ 

Wan काञ्चनाभासा दिभुजां लोललोचनाम् । 

दिव्याभरण शोभाख्यांः दिव्याम्बरपरिच्छदाम् ॥ १७ ॥ 

सिन्दृरतिलकोदोपतं श्र्जनाञ्चितलोचनाम् । 
warner ear at देवौ परिपूजयेत् ॥ १८ ॥ 
गणेश कार्तिकस्यापि मयुरसूषिकस्य च । 
sara विजया टेव्याः सरस्त्यास्तथेव च ॥ १८ ॥ 

कमलायास्तथा पूजा शवस्य ब्रह्मणस्तथा | 
atfaal पूजनं कत्वा स च सिद्धोग्वरो भवेत् ॥ २० ॥ 
नवसिद्धयम्बिका ost करत्वा पूजाफलं लभेत् | 

तदा दशभुजा-पजा समस्त फलदायिका ॥ २१॥ 

अन्यथा विफला पूजा कदाचित्रफलप्रदा | 

आदौ दशमुजा-पूजा घटस्ापनपृन्वकम् ॥ २२ ॥ 

१ ‹“सप्नाक्रमिनं सन्तं शण ध्यानं वदामिते इत्यव “नतः सत्ाच्लगमिदं उण टविवदाम्यद्ं" इति 

पाटान्तगम् | 

२ ““गोभाच्यं'' इत्यव “ama?” इति पाठान्तरम् | 



fanfaqza: | ४५ 

पञ्चदेवं प्रपूज्यादौो पञ्ान्महिषमदि नीं | 
ततस्तु काल्तिकादोनां grey यनरतश्रेत् ॥ २२ ॥ 
ततस्तु पतिका पूजा टेवोपुराण सम्मता | 
सारात्सारं महेशानि चतुव्वरणेषु मन्तम् ॥ २४ ॥ 
इनद्रवोजं समुदुत्य वामकणंसमन्वितम् | 

छो“ ea दुगं waft साहा 

(sly ) दुगं दुर्गे रक्तणोति वह्किजायावधिश्चतु; । १५ | 
एषा दशक्तरो विद्या कथिता भक्तितस्तव ॥ 
विद्या विद्या सुचासोना सुन्दय्यद्ं न्द् संयुता । २६ । 
विद्या पुनः समासोना Beat महिषाग्रसौ; | 
हरिता-सुरमंवेशा' स्मता पङ्करसंयुता | २७ । ` 
वङ्किजायान्तविद्यांवं खण देवि षड़नरोम्ः | 
माया ast AEE a दुर्गा Saat समुदरेत् २८ | 

(sty दुर्गाय are ) 

मन्ववोजससुदवारे afsarnatiene: | 
गन्धिनो च सुरासोना कामपृव्पानमागुणा | २८ ॥ 
सखाहान्ताष्टात्तरो विद्या कथिता खृणमादरात् | 
विद्यावत्याश आिना सुन्दरौ महिषासना ॥ ३० | 
ag विन्दुसमायुक्ता दुर्गा सम्बोधनदयम् | 
THA च तत्रोक्ता कामवोजं ततःपरम् ॥ ३१ ॥ 
त्रायवोजान्तरं खषा कथिता च दश्री | 
मायया पूरितं eat सम्बोधनपदं प्रिये ॥ 
चतुवगा महाविद्या कथिता शृद्रजातिषु | 
इति ते कथिता पूजा कानोपुराणसग््रता ॥ २३ ॥ 

१ दर्तः मिहः, असुरोमदिषामुरः तत्र संवेगः ग्िति्मग्या; सा, निह मरहिप्रामुरे च afar | 
दत्य; । 

२ ““गगाटेवि षड्लरौं" इत्यत ग्ण पच्चारो” गभो इति पाठानर तन ca’ mma पज्चगन्यवन् 
प्रटूपरतानज्या। 



खोकालोविलासतन्म् । 

await तथा शक्तिं इस्तसंज्ञ च chai । 
मारात्मारतरा प्रजा सव्वेषूजाफलप्रदा । २४ | 
्रह्मपृज्या विष्णुपृज्या शिवपृज्या च सन्वेदा ॥ 

यदि नोपृजयेदेवो' शारदो ' सिंदवादिनोम् । २५ | 
मंवत्मरक्लता पजा सन्वामा विफन्ा भवेत् ॥ 
ईति ते कथिता परजा meet मोत्नमाप्रुयात् | २६ | 

इति सौ क्रान्नीविन्ाम्-नने विंगतिपरन्वः way: | 



अध एक्विंशतिपरटलः | 
SAAT | 

ac महिषमर्दिन्याः पूजनं कलिसम्मतम् | 
कालिकादिपुराणो्तं सव्वसिद्धिप्रटं शभम् ॥ १॥ 

ay aa’ योगोन्द्र ध्यानं मन्त' erate | 

टशमुजमयो' eal दलिताञ्नन सन्निभाम् ti 2 ॥ 
कालिकां परमां दिव्यां योक्लष्णक्रोड़म॑स्थिताम् | 
कथयस्वदया AMA योमध्यानप्रदप्रभो ॥ २॥ 

RAAT उवाच | 
प्रतघक।्नप्रख्यमर्दिन्या मन्वनिणंयम् | 
कथया्मिवरारोहे शण प्राणएप्रिये मम ॥ ४॥ 
विशूलच्च amas चक्रञ्च वरवणि fa | 
सव्योपर विशूलच्च तदधः खड्धसुत्तमम् ॥ ५॥ 

चक्रञ्च तदधो भद्र वाणच्च तदधः क्रमात्| 

तदधञ्चञ्चलापाङ्गिः सव्वशक्तिसमन्वितम् ॥ € ॥ 
शक्तिरूपं मास्व दशनात् पापनाशनम् | 
हस्तयुधेषु Tay शृण चास्त्रस्य निण यम् ॥ ७ । 
ACHAT हस्ते च चापच्च तदधः क्रमात् । 

अङं पाणसंयुक्त' तदधो वरवणि नि ॥ ८ | 
तदधञ्च तथाघण्टां तदधः परशुः शण, । 

प्रतप्तकनकप्रख्यमदिन्यास्ततनिणं यम् ॥ ८ ॥ 
दलिताञ्ननसङ्भाशं मदिन्याः शण, निग यम् | 
ae हस्तेसितां शक्ति तदघोष्वाण निण यम् ॥ १० ॥ 
तदधः संस्थितं चक्रं खद्गञ्च acu: क्रमात्! 

सव्योपरिस्थितं नित्यं faget परमन्ञ तम् ॥ ११॥ 
अधुना शण, देवेशि सावधानावधारय । 

,६ a9 ५५ ५) ति १ ` क्रमात् ' इव्यव AA” इति पाठान्तरम् | 
८ 

- "तदघा इत्यच् “ततश्च इति पाठान्तरम् । 



ओोकालोविलासतन्वम् | 

NA पाततो घण्टा warren: परिपूजिता ॥ १२ ॥ 
तदधः संख्ितं नित्य' अश उन्मरनोमयम् | 

तदघः संस्थितं or fateaa परिच्छदम् |i १२॥ 

चापञ्च तदधो देवि तदधः खेटकं परम् | 

इति ते कथितं aa जम्बुभारतसम््रतम् ॥ १४ ॥ 

विपरीतं aaa’ अन्यवषेस्य सम्मतम् | 

कामवोजं विशूलच्च ae मायां तथेव च ॥ १५॥ 

चक्रं कूच महेऽ्नि वाण' वाग्भवमोरितम् | 
श्र क्तचस्वञ्च खियावोजं वामहस्तेवदामिते ॥ १६ ॥ 

वटकं मान्मथ ̀  वीजं चापमङ्एमोरितम् | 

अङ्गच्च तथापाश' कन्दपराजमोरितम् ॥ १७ ॥ 

याघर्टा aqua wife सिद्िसूत्रसखरूपिणो । 

नित्यायोकमलावोजरूपिणो सिदिदायिनो' ॥ १८ ॥ 

परञ्च तथा देवि माकरभ्वजमोरितम् | 

विपरौतमतं देवि waara परिकोत्तितम् ॥ १८ ॥ 

्रथान्यत्संप्रवच्याभिगिरिशे नगनन्दिनि। 

वामवादोरूड' देशे, faye विगुणणव्मकम् ॥ २० ॥ 

तदधे तथा WR AMA तदटघः क्रमात् | 

तदधस्तोच्छवाणच् शक्तिञ्च तदधः क्रमात् ॥ ११॥ 

दक्तवाहोरूड भाग खेटकं दोप्यते प्रिये । 
तदधः पणं चापञ्च तदधः पाणमङ्् एम् ॥ २२ ॥ 
तदधश्च तथा घण्टां परशु" TATE | 

विपरोतमिदं प्रोक्तं waatd नगनन्दिनो ॥२२॥ 

saat प्रवच्यालि विपरोतं यथोचितम् | 
यस्यविज्ञानमातेण शिवतुल्यो भवेन्नरः ॥ २४ ॥ 

वामवाहोरूडद भागे शक्ति परमशोभनाम् | 

तदधस्तोच्एवाणच्च तदधश्चक्रमेव च ॥ २५॥ 

१ `'सिडहिदायिनौः' इत्यव ('भोगदाथिनौ'ः इति पाठान्तरम | 

२ श" इव्यव ` भागे'' इति पाठान्तरम् 
6८ 

३ qe” इव्यद “Aq इति पाठान्तरम् | 



एक विशतिपटलः | 

सुचारुदशनां नित्यां पोनोत्रतपयोधराम् । 
विभङ्गस्थानसस्थानां मद्दिषासुर मदि नोम् ॥ २६॥ 
णालायतसंस्पशां दशबाहसमन्विताम् | 
विशलं दक्तिणेष्येयं we गं चक्र मधः क्रमात् ॥ २६ ॥ 
तीच्छवाणंतथाशत्तिं वादुजङ्धेषुविभ्वतोम् | 
खेटकं पूण चापञ्च पाशमद्कःशसुद ताम् ॥ २७ ॥ 
amet वापरश् वापिवामतः सन्निवेशयेत् | 
रक्तचन्द नसिक्ताङ्गो' रक्तमाल्यपरिच्छटाम् ॥ २८ ॥ 

सिंहस्थां परमेशानो. ब्रह्मविष्णुशिवािंताम् । 
Wray महामायां रक्तपद्यासन सितां ॥ २८ it 

firey तथा दुगां ध्यायेत् परममोक्षटाम् । 
शिवः प्र तोमदाटेवो ब्रह्मालोदहि तपङ्कजः ॥ २० ॥ 

विष्णुः सिंह इतिख्यातः वाद नानिमहहौजसः | 

ayaa नेव तेषां टेवि प्रयुज्यते ॥ २१। 
aT छत्वावाहनत्व' गतास्वयः । 
शिवप्रेते कदाचित्साकटाचिद्रक्तपङ्कजे ॥ ३२ ॥ 

कदाचित् ames वसते परमेश्वरि | 

कामकाले शिवगप्रेते वसतेसिंहवाहिनो ॥ ३२ ॥ 
अरस्यामहिषमदिन्याः प्रियं सखोगण' शणा ॥ २४ | 

इति ग्रौकानौविलीास-तन्तेणकविंगतिपटलंः समाप्तः | 

Be 



7 

यथ द्वाविंगपटलः | 

खोतत्पुरुष उवाच | 

चण्डां चण्डवतो' विद्यां चामुण्डां चण्डनायिकाम् | 
उग्रचण्डा प्रचण्डञ्च चर्डोग्रां चर्डनामिक्रां ॥ १ ॥ 

शक्तिभिर्वष्टिता माभिविजयां सिंहवाहिनी । 
शणमन्तं प्रवच्यामिमर्िन्या मोक्षदायकम् i > | 

मायावोजं समुदुत्य दुर्गेदुगे पदं ततः | 
adage भद्रे तदन्ते बह्किवल्लभा ii २॥ 

नातः परतर' मन्व' लच्यंः तन्तं सुलोचने | 

दशक्तर' महामन्व' dea निगदा्मितें ॥ ४॥ 

मायावोजं ससुद,त्य ततोदुर्गेषपदं प्रिये । . 
वद्किजाया तदन्ते च सव्वैसिदिप्रदामता॥ ५। 

मायावोजं समुद त्य EAS तदनन्तरम् । 
वद्िजायां परे seat एकधा प्रजपेद् यदि ॥ é ॥ 

कोटि वंश्यान् समादाय aque स च गच्छति , 

Sa दुगे AAA ASAT ततःपरम् ॥ ७ ॥ 

एषाविव्या महाविव्या चतुवेगं फलप्रदा । `` 
मायावोजं WAS त्य तथान्तः वद्धिवल्लभा ॥ ८ ॥ 

एषातेतरयक्षरोविव्या मर्दिन्यादोषवज्निता । ` 
@ दुगं AAT मन्त' AGA प्रदायकम् ॥ < | 
छो“ cit tafe पदं नमद्त्यक्तर' ततः । 
मायावोजं BAST वद्किजाया परे तथा ॥ १० ॥ 

चतुदशत्तरोविद्या सब्धदोषविवज्जिता | 
Sly दुगे aIAT मन्त चतुव्बेग प्रदायकम् | ११॥ 

“वाहनी” इत्यव (“संस्थितां इति पाठान्तरम् | 

“aay तन्वेसु” इत्य च “aay इति पाठान्तरम् | 

+'तथान्ते” इत्यव “'तदन्तः इति पाठान्तरम् | 



अथ efanuza: | 

ुर्गापच्चाक्र' मन्त'ब्रद्मोषेन्द्रादिपूनितम् । 
त्व दुरगेरक्षणिपदं जपात् सिद्िप्रदायकम् ॥ १२॥ 

छो.“ दुर्गेरत्तणिदन्द' नम इत्यक्षरं ततः | 
मायावोजं ससुदुत्य व्िजायापरेततः ॥ १२ ॥ 

aqemadtfaen सव्वेदो षविवज्जिंता | 
आद्यन्ते प्रणवं माया यदिस्याहरवणिनि li eg | 

तदेषा षोडणशोविव्या सन्रकामफलप्रदा | 

षोडशो मन्विज्नानं विना खौ नगनन्दिनि ॥ १५॥ 
यत्किञ्चित् क्रियतेकम् निष्फलं परूजनादिकं | 
तस्मादवश्यं ज्ञातव्यं मर्हिन्याः षोड़शणक्तरं ॥ १६ | 
यत्रोक्तं सव्वैतन्तेषु अधुना कथयामिते | 

हास्वाणिच्तर्गेदुगेदु Sty ॥ 

दशक्तर मिदं प्रोक्तं विपरोतं विलोमकं ॥ १७ ॥ 

विपरोत परिज्ञानात् शोघ्रसिदधिः प्रजायते | 

शअरन्नानादिपरोतस्य न सिदिजायते कलो ॥ १८.॥ 

एवं सव्व वोदव्यं दटश्वियासुसुन्दरि | 

यौक्ष्णकोटि way शिव मन्ते तथेव च ॥ १८ | 

प्रक्तञ्ानुल्लोमच्ख विपरोतं विलोमकं | 

मतान्तरं विपरोतं णत्व प्राणवल्लभे ॥ २० ॥ 

( ॐ को“ हास्वाणिक्षरगंदुगेदु छो ॐ ) 

तरयोदशात्तरं मन्व, विपरोतमिदं मतं | 

( ॐ av sty हासवारगेदुगद् णिक्रसु छो sly ॐ ) 

विपरोतमिदं मन्व' दुर्गायाः षोडशाक्तरं ॥ २१ ॥ 
गेद्ॐत्यत्तरं मन्त मन्मकामफनतप्रदं | 

“गद्गद ॐ” 

इति पञ्चात्तरं मन्व' मव्वेतन्वसुगो पितं ॥ २२ | 

यत्रयत्रविनिदि्टं aad परिकल्पते | 

aaa विपरोतं गणुष्ठ प्र(णवन्नभे ॥ २२॥ 

५ 



खोकालोविलासतन्वम् । 

चपलाबुदिसंयुक्ता बुदिसिदिस्तयेव च | 
अरणिमागशिमा प्रोक्ता चन्द्रविन्दु समन्विता ॥२8४॥ 

कथितेति मया देवि acafafener मता| 

प्रयोगञ्चास्यवच्यामि सावधानावधारय ॥ २५॥ 

( इ५“रं ग्रो“ ) 

एवं सव्वत्रवोइव्यं प्रतिवोजेषु सुन्दरि । 
प्रथमं दश्धाजघ्ा ततोवोजं समुच्चरेत् ॥ २६ ॥ 

खणस्वेकाक्षर' wea विविधं नगनन्दिनि | 
चपनलासुसमाशोनावुदिः पद्चदलेक्तणा ॥ २७ ॥ 
afr सुसुखो प्रोक्ता चन्द्रविन्दुसमन्विता | 

एकाक्तरो मयाप्रोक्ता शृणु देवि वदामि ते॥ २८॥ 
वन्तलात्तोसुरासोना सुन्दरौ महिमागुणा | 

चन्द्रविन्दात्मिका नित्यादुगीवोजमितोरितम् ॥ २८ ॥ 
चपलाच ततो देवि चन्द्रविन्दु समन्विता | 
विविधा कथिताविद्या एकात्तरो च मोक्षदा ॥ ३० ॥ 

खोदेव्यवाच | 

चञ्चनाच्च कथं Aa मोक्नःस्याददमे प्रभो | 

तमोगुणा च चपला सव्वेसंद्ारकाग्णो ॥ ३१॥ 

तस्या्रोचारणादेव कथं मोक्तमवाप्रुयात् ॥ २२॥ 

खोतत्पुरुष उवाच | 

टेवित्वमतिघन्यासि सुन्दरि arama | 

त्रिकोण कुण्डलोमाता नित्याय प्रक्ततिः परा ॥ ३२ ॥ 

AAT साक्तात् WLS MATT । 
वामरखा मवेदुब्रह्म तरूणाकिसिमन्विता ॥ ३४ it 

cata विष्णुरूपा Nias शतप्रभा ¦ 

अ्रधोरेखा een दलिताञ्नन मन्रिभा ॥ २५ ॥ 

१ ` मावधानाव्धारय इन्यव “सावघानाच्च धारयः" इति पाठान्तमम् | 

२ ` चदमप्रभो इत्यते दरवशिनि"' इति पाटानरम् । 



रथं दाविंशपटलः | 

खोई्वर सदाशिवो मात्रायां संस्थितावुभौ | 
व्यापकात् खौशिवज्योतिः प्रकत्यन्तगंतं सदा ॥ ३९ ॥ 
विकोणाभ्यन्तरे yan विन्दुः परमकुण्ड लो । 

अरुणादिव्यसङ्ाशो विन्दु रूपपरिच्छदः ॥ २७ ॥ 

विन्द् मध्यगतं va कोटिचन्द्र प्रदायकम् | 
सएवपरमं ब्रह्म शिवः परमकारणम् ॥ २८ ॥ 

नातः परतर area मरिन्येकाकूरोषु च । 
इतिते कथितं भक्तया तथाश्खुषया प्रिये ॥२८ ॥ 

दति श्रोकान्नीविनास-तन्व दाविंशतिपटलः समाप्तः | 

५९ 



अथय वयोविंशतिपटलः। 

MAAN | 

देवेन्द्र हृदयात् We कुरु et कपानि | 
© नो ~ ay 

सानित्यामदिनोदधेवो प्रतप्तकनकप्रभा ॥ १॥ 

दलिताञखननसंकाण कथं मे कपया वद | 

योरेव उवाच | 

न वक्तव्यं महश्णानि न वक्तव्यं कदाचन | 

या नित्यामदिनो देवो गौराङ्गो दोषेलोचना ॥ २ ॥ 

मा dat परमानित्या अकस्मात् कामपोडिता। 

कामात्ताकामविन्यासा सव्वदाकामवज्निंता' ॥ 2 ॥ 
पोडिता कामवाणेन दलिताच्ननसत्रिभा | 

सह साभून्महे णानि दलिताच्नन चिक्कणा ॥ ४ ॥ 

कोटिकन्दपेलावर्ं विजित्यनगनन्दिनो | 
सदागश्विमहाप्रेते चारदेहे सुविस्मिता ॥ ५। 

यदाभृत्तदिन्द् गोरा कालोक्तावयवा-कतिः । 
गोरौदेात् समासन्ना छष्णाङ्गो कालिकापरा ॥ € ॥ 
या गौरो गोरदेहासाभूत्वातिष्ठति सन्वंदा | 
विपरोतं भवेत् सव्व स्यस्ते शएविस्मिते ॥ ७ ॥ 

श्रस्वच्च aca कामपोटात् प्रजायते | 
मदाशिवोपरिस्ित्वा are त्तोभमानयेत् ॥ ८ | 

दत्तदस्त स्थितो वाणे वामहस्तं दूतं ययो । 
वामह्स्तात्तधा वाणो SASS तथाययीः ॥ < ॥ 

सव्व विपप्यैयं देवि सहसाभृत् सुरेश्वरि | 
मदाशिवस्य संस्पर््णीदलिताञ्जन चिकणम् ॥ १० ॥ 

१ ` भमच्वदा कामवज्जि av” इन्यव ‘ यदिसाकामवन्नि at” इति पाडान्तरम् | 

२ तयाव इव्यव ग्रथ प्रिव इति पाठान्तरं । 



Ay वरयोविंशपरलः | 

अरखतं परमेशनि सह साभूत् परात्परम् | 

यो खताज्नायते क्ष्णोदलिताच्न चिक्रणम् ॥ ११ ॥ 

तं रक्तचरणदन्द आरक्त करपङ्जम् | 

तथारक्तोष्ठ युगलं पुण्डरोक SHANA ॥ १२ ॥ 

सव्यैमङ्गल AFS ETF सहसा भवत् | 
. कालिकायास्तनदन्दसम गत; परिपूरितम् | 
sad fafad gai टलिताञ्जन चिक्कणम् ॥ १३ | 

निरौच्छवालकं कालो क्रोड कत्वा सुराचि a 
चुचुम्ब वदनं तस्य वाल कस्य वराननं |i १४॥ 

खौवालक उवाच | 

स्तनपानं देहि ma दहिदेवि क्षपां कुर | 

तस्य तदचनं खुत्वा TAA च कालिका ॥ १५ ॥ 

fas ya नास्ति चिन्ता aaa स्तनं पिव | 

तच्छ Al वचनं तस्याः कालिकायाः एचिस्मिते ॥ १६ | 

अनिश प्रपिषेत् छष्णोख्धतं मलविवज्नितम् | 
गोयते तेन सव्व षु कष्णमाता च कालिका ॥ १७ ॥ 

प्यानं चास्या; प्रवच्यामि णत्वं नगनन्दिनि | 

येन ध्यानेन देवेशि चतुव्व गं मवाप्रयांत् ॥ १८ ॥ 

जटाजूट समायुक्तां चन्द्रां कत शेखराम् | 
प्णचन्द्रसुखो' देवो" त्रिलोचन समन्विताम् ॥ १८ | 

दलिताज्नन संकाशं दशवाहसम न्विताम् | 

नवयोवन सम्प्त्रां दिव्याभरण भूषिताम् ॥ Re | 

Gaeta नित्यां सुधापुञ्नससन्विताम् 

API रससंयुक्तां सदाशिवोपरिस्थिताम् ॥ २१। 

दिङ्मण्डलोञज्वलकरो ' ब्रह्मादि परिपरूजिताम् | 
वामे शूलं तथा UE चक्रं वाणं तथेव च ॥ RR ॥ 

शक्िच्च धारयन्तो तां परमानन्द रूपिणेम् । 

खेटकं Fray पाणमङ्कुश मेवच ॥ २२ ॥ 
घण्टाम्बापरणश वापि cases भूषिताम् । 

Sai भयानको' भोमां want भोमनादिनोम् ॥ २४॥ 

५५ 



५९ ओोकालोविलासतन्त्रम् । 

कालिका जटिलाञ्चेव भेरवीं पुत्र वेष्टितम् । 
आभिःशक्तिभिरण्टाभिः ateat कालिकां परां ॥ २५॥ 

सुप्रसन्नां महादेवीं क्ष्णक्रोड़ां परात्पराम् । 

चिन्तयेत् सततं Sal घम्मकामाथ मोक्षदम् ॥ २६ ॥ 
महामोत्तप्रदां नित्यां ध्यायेत् परमगोपिताम् | 

इति ते कथितं ध्यानं ध्यात्वामोक्तपदं लभेत् ॥ २७ ॥ 

ब्रह्मणोदिवसस्यान्ते कालोक्रोडात् शचिस्मिते | 

राधासमोपं Safa यदा यास्यति वालकः ॥ २८ ॥ 

अत्यन्तविपरोतासाभविष्यति दिनान्तरे । 

दूति ते agente ध्यानभेदः प्रकोत्तिंतः ॥ २८ ॥ 

पुतेण रहितं ध्यानं मन्वन्तर feataa | 
एकधाध्यान मात्रेण सब्वैसिद्धोश्वरोभवेत् ॥ २० ॥ 

इति Narada वयोविंशतिपटलः ममातः। 



अथ dqfa ufauea: | 
Mea उवाच | 

स्तनं Hat वालक्तष्णो यदाह मातरं प्रति | 

ACIS AIA कपया कालिकां भाम् ॥ १ i 

स्तनजन्यं तवन्नारं गोलोक सुखदायकम् | 

नातः परतरं किञ्चित् तेलोक्यं सुखदायकम् ॥ २ ॥ 
नातः परतरं देव्य-सृतात् कोटि गुणधिकम् | 
कुतोलब्धमिटं at कुतोत्पन्नञे मे वद ॥ २॥ 
वालकस्य वचः खुत्वा किमाह णु कालिका ¦ 

यखोकालिकोवाच | 

गु पुत्र महाभाग AW कमललोचन | 

न गव्य स्तनजं पुत्र अर्तं नित्य नूतनः ॥ 8 ॥ 
सहखदल WMT THA कछव्णसुन्दर | 
पुव ब्रह्माणडगुपं वे Wasa मव्ययम् ॥ y 

याव्रासरखतोरेवा AHA पुस्करा तथा | 
गोलोकं TALIA IHU तदुदाहृतम् ॥ € ॥ 

तस्माद कमलात् पुत्र उत्पन्नं चागतं द्रवम् | 
तनाखतन aga स्तनं भे परिपूरितम् ॥ ७ ॥ 
aad पिवहपुत्र स्तनं मे परिपूरितम् | 

awa पिवद्पुव्र जरामरण वज्नितम् ॥ ८ ॥ 

खोवालक उवाच | 
भोजनादसतस्यास्य सत्वे" मे विस्मृतं ययो | 
Aas HAAS तन्मे कथय संप्रति ॥ < | 

खोकालिकोवाच | 
खण पुत्र महावाहो पुर्डरोक दलेक्षण | 
सदाशिविस्तव पिता मातां तव वालक ॥ १० ॥ 

त्वभेवचेश्वर ज्योतिर्गुणातीतः शिवः सदा | 
सगुणादहं सदा va निगृणापि कदाचन ॥ ११॥ 

GB 



५८ ओक्षालोविलासतन्म् | 

अस्तं गुणमित्याहः शरोर तन्ममख्यितम् | 

अखताज्जननं पुत्र तव fata afta: ॥ १२॥ 

&्वरसत्व' हि देवानां SATA च यातु वेः । 

मीरदेहात् समुत्एत्रा अद्धं कालो विपप्यया ॥ १२ ॥ 

तवमातास्मय्दं Ya अयोनि सम्धवा BAT | 

कौोटिकन्दपैवाशेन विडाह' कालिकासुत ॥ १४ ॥ 

त्वमेव चेश्वरज्योतिः gare निगणः सद् । 

अ्रदप्रचति ड पुत्र सगुणस्त्व' गुणाकरः ॥ १५ ॥ 

aquafa 2 ya पुर्डरोकदलेत्षण | 

fame’ हि सगुणः HAA TAGAT: ॥ १६ ॥ 

कल्यान्तरे तु पुत्र त्वं राधावल्नभतां भजः | 

तवाङ्ग" परण्डरोकाक् सुघापुच्रमयं विभुम् ॥ १७ ॥ 

विन्दुरूपाद्यद' ya ततः सगुणविग्रहा | 

अनन्तशक्तिराव्याद्' सव्वटेवाधिदेवताः ॥ १८ ॥ 

खोवालक उवाच | 

्रनन्तशक्तिराव्ातवं afar भवेः | 

वाणविद्धा HA मात --स्तत्सव्व' कपया वद ॥ १९ ॥ 

यओकालिकोवाच | 

खरु ya प्रवच्यामि सावघानोवधारय | 

कन्द्र्पवाणविद्वा हि न मूतास्मिकदाचन ॥२०॥ 

कामतोजन fasts तेनाङ्गं AAT मम । 

aaa उवाच | 

= मातः कामवोजं मे aU Haat लया | 

यदि नोकथ्यते मातस्तनुत्याग' करोम्यहम् ॥ २१॥ 

खोकालिकोवाच | 

रे परत्र वालकसत्व' हि तनुत्यागः कथ तेव । 

सुधापानाचच ह yaad Se" सुदुजयम् ॥२२। 
ae 

१ -ईश्वराख्यात्यातुत्र'" इत्यव “sacral aaa’ इति पाठान्तरम् । 

aa? इत्यत्र ‘an? इति पाठान्तरम् । 

2 “qazauaa’ इत्यत ^तेनाङ्गजननं मम'' इति पाठान्तरम् ।. 



१ sia Gat इव्यव इतौरिता इति पाठान्तरम् | 

अथ चतुव्वि'शतिपरटलः | 

0 निशं 

्रघुना णुवच्यामि कन्दपवाणनिणयम् | 

काममन्मथकन्दर्पमकरभ्वजसंन्नकाः WRI 

मोनकेतुस्तथा पुत्र -पञ्चवणा ईति स्मृताः. | 
खो वालक उवाच 

सदथ पञ्चवाणस्य Ha मयि कथ्यताम् ॥२६॥ 

खुत्वा तवमुखान्मातभवामि सगुणोप्यहम् | 

ओकालिकोवाच | 
धन्यास्मि कछष्णपुतर लं धन्योऽसि कमलेक्षण ॥२५॥ 

कामः त्रौ“ मन्मयः aly कन्दपं ए इति स्मृतः । 

हकारो मोनकेतुः स्यात् AVA मकरध्वजः ॥२६॥ 
चपलाक्तोषु चासोना विन्दुर्मा्प्रदायकः । 
विन्दुमध्यगता नित्या चन्द्रिका कमलेक्षणा ॥२७॥ 

चन्द्रिकान्तगता नित्या देवो शशिमुखो गुणा | 

चन्द्रादविन्दु संयुक्ता कामवोजमितोरितम् ॥२८ 
am ध्यानं प्रवच्यामि वोजस्य कमलेक्षण । 
दलिताच्ननसंकाप्गं चतुव्बाहुसमन्िताम् Rei 

 खद्धमुण्डधरां वामे etait चाभयं वरम् | 

सुर्डमालाधरां नित्यां कटाचविशिखोज््चलाम् ॥२०॥ 

सिन्दूर तिलकोदोप्तां अ्ननाञ्चितलोचनाम् | 

ध्याला Sal महामायां ध्यात्वा ata’ जपेद् यदि ॥२१॥ 

सनव्वसिद्ोण्वरो भूत्वा पर' ब्रह्माधिगच्छति | 

ध्यानमेतत्तु र पुत्र कोटितन्चेषु सम्मतम् ॥२२॥ 
दिवसे च तथा रात्र प्रहरे प्रहरे सुत। 

ज्ञात्वा प्रहर निष्कं दिवा wal च जापकः ॥३२॥ 

दलिताच्नसंकाशत् स्थानं पोट नियोजयेत् | 

अरुणादित्यसंकाशं शरचन्द्रप्रदोपिकाम् ॥२४॥ 

अधुना शण र्ट qa ध्यानभेदं वदामिते | 

यन्नोक्त' waaay अ्रघुनानिगदामिते ॥२५॥ 
यदुक्तं प्रथमं ध्यानं प्रातःकाले प्रतिहितम् use 

इति गौ कान्नीविलासतन्वे चतुविश्तितमः oz: समाप्तः | 
Se --  -् 

ae 



wo 

अघ ugfantauce: | 

मध्याद्कस्य महाभाग ware हि fanaa ai 

असणादित्यसंकाप्ं प्रथमप्रहरे feat ॥१॥ 

परर चन्द्र प्रतोकाशां AGATA पराम् । 

दितीयगप्रहरे पतर इति मे निश्चयं वचः ॥२॥ 

तप्तकाञ्चनसंकाशं चतुव्बीहुमयीं पराम् । 

लतोय प्रहरे aI सव्वेवोजेषु भावना ॥२॥ 

रहस्य मेत दं ga कोटिवोजषु सन्तम् | 
अधुना संप्रवच्यामि गणष्वान्याय सङ्गतम् ॥४॥ 
शरचन्द्रप्रतोकाणां चतुन्बाहुघरां पराम् | 

शक्ताम्बरपरोधानां शक्ताभरणभूषिताम् ॥५॥ 
दिव्यवस्वपरोधानां' दिव्यचन्दन --चचिंताम् | 
दूति ते कथितं ध्यानं ब्रह्मादोनामगोचरम् ul 

AYA गणु वच्यामि शद्ध AAT साधनम् | 

दिव्यसन्िषु चासोना चनद्द्रिकालधिमागुग्ण ॥७॥ 

चन्द्रिकासु समासोना frat णशिसुखो तथा । 

चन्द्रिकान्तगंता नित्या मन्मघाच्तरमोरितम्) ॥८॥ 

aya संप्रवच्यामि प्यानं पत्तनमोधुरम् । 

जवाकुसुमरःकाशां चतुन्बहधरां पराम् lel 

सिन्दररतिलकोदोप्ता मनना्चितलोचनाम् | 
दिव्याम्बरपरोधानां दिव्याभरणभूषिताम् ॥१०॥ 

ष्यातैवं साधकसेष्ठः सव्वैसिदोण्वरो भवेत् | 

ध्यानान्तर मिटं प्रोक्त waaay गोपितम् ॥११॥ 

अघुना शण वच्यामि एः कन्द्पसाधनम् | 

सुभगासु समासोना BMA चारुलोचना ॥१२॥ 

दिव्यचन्दनं इव्यव हरिचन्दन इति पाठान्तरम् | 

मन््रथा्तरमीरितं इन्यत प्रफुल्ना्तमितौरितमिति पाडान्तरम् | 

तदनन्तरं चन्द्रविम्बात्मिका निव्यामन््मरयाख्यमितीरितं इति ats afaza gaa दश्यते 



अथ पञ्चविंशतिपटलः | ६१ 

चन्द्रविन्दास्मिकानित्या कन्दरपख्यमितोरितम् | 
धरानज्चास्याः प्रवच्यामि शणपुत्रसुलो चन ॥१२॥ 

प्रतप्त काञ्चनाभासां चतुन्बाहधरां पराम् | 

अभयं वरदं वामे टचिणे शडमव्ययम् ॥१४॥ 

तदधः कमनं युत चतुव्वगप्रदायिकाम् । 

दिव्याम्बरपरोधानां दिव्याभरणमभूषिताम् ॥१५॥ 
दिव्यचन्द नलिप्ताद्भं सिन्दूरतिलकोञ्ज्वलाम् | 
कटाच्विशिखोपेतां अच्ननाञ्चितलोचनाम् ॥१६॥ 

अघुना संप्रवच्यामि श्धयरान' सुखास्पटम् | 

पोतपद्चप्रतोकाशं लसत्कोक नदे ्तण्णम् ॥१७॥ 

चतुभुजां fanaa सिन्दूरतिलकोञ्ज्वलाम् | 
कटाक्तविशिखोपेतश्च्, लता परिशोभिताम् ॥१८॥ 

रभयं वरदं वामे chars सुट शनम् | 

तदधः संस्थितं met चतुव प्रदायकम् ॥१९॥ 
अधुना संप्रवच्यामि wre सोनकेतनम् । 
मोटिनोसुसमासोना शक्तपोताद संयुता ॥२०॥ 

चन्द्रविम्बासिका नित्या मकरभ्वजमोरितम् | 
इति ते कथितं ats! चतुव्यगप्रदायकम् ॥२१॥ 
धुना संप्रवच्यामि घ्रानं तन््ोनकतनम् | 

मोहिनोषु समासोना शक्तपद्मटलेक्तणा ॥२२॥ 

शएक्ताम्बरसमासोना TERA सुशोभना । 
चन्द्रा विन्दुसंयुक्ता मोनकेलनमो रितम् ॥२३। 
ध्रानमस्याः प्रवच्यामि शृणपुत्रसुलोचनः | 
जवाकुसुमसङ्गाशां AGAMA पराम् ॥२४॥ 
नानावेणधरां देवों शर चन्द्रनिभाननाम् | 

दिव्यष्बरपरोघानां दिव्याभरणभ्रूषिताम् ॥२५॥ 
कटाक्षविशिखोपेतां सिन्टूरतिलकोञ््वलाम् | 

अभयं वरदं वामे charg’ च पट्टिशम् Rell 
=-= es =--- ~ रं [क कि 

१ ण॒ YF मुलीचन इत्यव यता Alas भवत् इति पाठान्तरम् । 



६२ खोकालो विलासतन्चम् । 

खच्च तदधस्तस्याः सव्वास्त- सारसं ग्रहम् | 

यज्न्ञात्वा साधको याति अव्ययं विन्दुमण्ड लम् ॥२७॥ 
मण्डलं परम मोत्त' पूर्णनन्दस््रूपिणोम | 
परस्य ब्रह्मणः Ya तदन्तं खहमीरितम ॥२८॥ 
शब्ट्रूपमयं विन्दु मण्डलं माद कात्तरम । 

इति ते कथितः ya सन्धवोजस्य fama: ॥२९॥ 

इति श्रीकाली विलासतन्ते पञ्चविंशतितमः पटल; ममातः | 

१ पूर्णानन्दखद्पिणं इवय पूणानन्दरसेनुतां इति पाठान्तरम् | 



अथ षड़विंशतिपटलः | 

सखोवालक उवाच | 

नमस्ते कालिके मातः चरणे पतितोऽस्सपदहम । 

कपया कथ्यतां मातरन्यवोजं सुघोपमम zi 

खो कालिकोवाच | 

शगु तत्कथ्यते पुत्र कोटिवोजानि सन्ति वे । 

वोजानां परम' Ae ast सप्तद णा्तरम ॥२॥ 

कामो मन्मयकन्दपौं म,नकेतुः प्रकोत्तितः | 

Tala Wada कथय।(मितवाग्रतः ॥२॥ 

न कस्मेचित् प्रवच्यामि gaara कथयामि ते । 
पूर्णोदर्यादिमासिदिवंहलाचाणिमा तथा isi 

महाकालमयो भूत्वा Ware विन्दुसंगुता | 

तेदेवतं परं बोज' वोजाना मणमोरितम ॥५॥ 
wane प्रवच्छामि अतिगोप्यं परात्परम । 
शुक्तविद्युत्प्रतोकाश' रक्तविद्युतुप्रदोपकम. ॥५॥ 
दलिताच्ननसंकाश' चतुवादधर' विभुम । 
शङ्चक्रगदापद्यधारिण' वनमालिनम् oi 

पोताम्बरपरोधानं लसत्कोक नटेक्तणएम | 
धालावोज' पठेत् यन्तु प्रणएव' पापमोचनम ॥८॥ 
विनाप्रणवविज्ञानं गायत्रा निष्फलो जपः | 

कथितं कामबोजच्च रजःसत्वतमात्मकम् ॥९॥ 
aaa शणुपुवलवं मायावोजस्य साधनम् | 
raz: सुसमासोनो विन्दुबरह्मप्रपूजितः ॥१०॥ 
विन्दोरन्तगं तावुदिनित्याकमललोचना | 
वुदु्रपरिषमासोना' णमि शशिसुखोगुणा ॥११॥ 

€ < = ८ - ~~ a ta ee 
EERE —— 

१ बुड््परिममासौना रिमाशशिमुखौगुणा इत्यव वुद्धेरुपरि रह yar fusing तथा 

इति पाढान्तरम् । | 



(ङ खोकालोविलासतन्म् | 

चन्द्रविन्दात्मिकानित्या मायादेवोलितोरिताः | 
मतान्तर' प्रवच्यामि दिविध शणुसुन्द्र ॥१२॥ 

ईष्वरो सुसमासोना कामिनो चारुलोचना | 
कालोसिदिसमासोना णिमातिगुण चोदना ॥१२॥ 

चन्द्रविन्दात्िका नित्या मायावोजमितोरितम् | 
चपलान्तगंताज्ञेया frat शशिमुखो तथा ॥१४। 

चन्द्र विन्दात्िका नित्या माया लिखनमोरितम् | 

धानमन्यत्प्रवच्यामि सावधघानावधारय ॥१५॥ 

जवासिन्दूरसंकाणं चतु्व्वाहुधरां पराम् | 
खद्धसुर्डधरां वामे chat शलसु्रे ॥१६॥ 

दिव्याम्बरपरेधानां दिव्याभरएभूषिताम् । 

सिन्दूरतिलकोदोप्ता मञ्ननाच्चितलोचनाम् ॥१७॥ 

कटाक्तविश्िखोपैत a न्ता परिश्ोभिताम् | 

Wiad साधकथेष्ठ एकधा प्रजपेद्यदि ॥१८॥ 

विकोटिकुलसुद,त्य पर ब्रह्माधिगच्छति | 

रहस्य' शण, हे ya वोजोच्वारणएसिदिदम् ॥१८॥ 

qe रुचारणञ्ादो चपलायास्ततःपरम् । 

सन्धान्ते च तथा विन्दोरुच्चारणमितोरितम् ॥२०॥ 

ud सन्त्रवोदव्यं वोजवोजेषु सिडिदम् | 

मायाब्ुदिरितिख्याता विन्दोरन्त गंता तथा ॥२१॥ 

माया वीजस्य हे पुत्र भक्तयाते परिकोत्तितम् । 
अधुना WTF पुत्र रमावोज' सुदुलभम् ॥२२॥ 
रमानज्येष्ठा तथा रौद्रो विन्दु्यविनिगश्धिता। 

रमासु AGASSI रोद्रोज्येष्ठासुसङ्गता ॥२२॥ 

श्रामरो कथ्यते तेन विन्द् मण्डलसङ्गता | 

रमासु संस्थिता व्रह्मा विष्णु ज्येष्टा सुसंस्थिता ॥२४॥ 

Hay संस्थितौ रौद्रौ गुण्त्रयविनिणेयः | 

रमा Set सन्धि wat निगुंणस्य तव fafa: ॥२५॥ 

१ ताया दैवौलितौरिता इव्यव माया लिखनमौरितं इति पाठान्तरम् | 



ay षडविंशपटलः | 

रे पुत्र केश्वरः ज्यो तिस्त्वमेव area: कचित् | 

tet ज्येष्ठा बुदिसूय्धा निगुणासा शिवस्थितिः wren 

य; शिवः परमं ब्रह्म सव्व व्याप्यविजग्भते | 

रमा रजोगुणनित्या अरुणादित्यसन्निभा ॥२७॥ 

ज्येष्ठा AMIN चेव शरच्न्द्रप्रभासका | 

दलिताच्ञनसंकाश्ण रौद्रोतमगुणा स्मृता ॥२८॥ 

ऊब शक्तिदये र्खे विदयुदाभे च wae | 
BE Tees ya चतुष्कोणे मनःखि तिः ren 

चतुष्कोणात्मके चैव आत्मनः सितिनिणेयः | 
अधोभाग चतुष्कोणे परमाव्ावसेद्प्र् वम् ॥२०॥ 

eau चतुष्कोणे निवासश्चान्तरात्मनः। 

अधोभागे चतुष्कोणे ज्ञानात्मापि atau वम् ॥२१॥ 

एकादशेन्द्रियाणाच्च पञ्च garg संस्थितिः | 

पञ्चशून्ये च भूतानां स्थितिश्वैव न संशयः ॥२२॥ 
इति ते ग्रामणो बोजं रजःसत्ततमात्मकम् | 
कथितं AW ह पुत्र स्मरणान्मोत्तदं भवेत् ॥२२॥ 

ज्येष्ठा विन्दुगतानित्या सुस्थिरा चारुणप्रभा । 

सुखिरान्तगंतो विन्दु विन्दु मध्ये च मोहनो ॥२४॥ 
अस्तवियासिकानित्या परमाबोजमोरितम् | 
प्रथमे ग्रामणो बोजं सुखिरा तदनन्तरम् ॥२५॥ 
ततस्तु मोहनो बोजमद्' चन्द्रः ततःपरम् । 
ततो विन्दुं agar संयोगोच्चारण' ततः ॥२६॥ 
रमा बोजस्य ड ya tee परिकोत्तितम् | 

ध्यानमस्याः प्रवच्यामि खण हे पुतरसुन्दर gl 
रक्तविदयुल्लताकारां शक्त विद्युल्लता कतिम् | 
दलिताच््ञनसंकाशां चतुर्बाहधरां पराम् ॥२८॥ 

अरविन्द्स्थितां नित्यां ब्रह्मादि परिपूजिताम् | 
सिन्दूरतिलकोदोप्ा मञ्नाञ्चितलोचनाम् ॥२०॥ 

ध्यानमात्रेण हे ya सव्धसिदोष्वरो भवेत् | 
सव्वेसिद्धो्वरो भूत्वा चैकधा TAA ॥४०। 

€ 
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ea योकालोविलासतन्म् । 

एकोश्चारणमातरेण AIA ततो लभेत् | 
जगजन्न।नगतं Ya कल्पभदे Fa भवेत् use 

कश्पभटे च सत्ये च तेतायां कमजे्नण | 

aafagiad भूत्वा विद्गेत् कितिमण्डले use! 
इति गरोकानीविनास-तन्वे षड़ विंशतितमः पटलः समाप्तः | 

चिकाय के weer = कि कक oe 



अथ सप्तविंशतिपटलः | 
अधुना संप्रवच्यामि कूच' परमदुलंभम् । 
दोघेघोरासु चासोना वरुणारकलोचना ॥१॥ 
चन्द्रविन्दात्मिकानित्या कूचांख्या चतधेरिता | 

खण ध्यानं प्रवच्यामि सावधानावधारय ॥२॥ 

दलिताच्नन संकाशं प्रफुल्लक म लेत्तणणम् | 

चतुर्बाहइधरां wai सिन्दूर तिलकोच््वलाम् i 

कटाक्षविशिखो पेत a wat परिशोभितम् | 

दिव्याम्ब रपरोधानां दिव्याभरणभूषितम् ॥४॥ 

awa वरदं वामे chat खडद्धखपंरे | 

एकधा ध्यानमातेण सव्वेसिदोश्वरो भवेत् ॥५॥ 
शरण चान्यत् प्रवच्यामि स्वोवोज' WAS | 
मेधासिदिषु चासोना सुभगा कमलेत्तणा ॥६॥ 

सुभगा सुसमासोना गोरोपद्मदलेक्तण्ण | 

चन्द्रविन्दात्िका नित्या स्वोबोजमतिसुन्द्रम् ॥७॥ 

यासो सैववधवोज' दुगा विलाससम््तम् | 

ध्यानच्चास्याः प्रवच्यामि सावधानेन HIT ॥८॥ 

सदा षोड़्शवर्षोयां पोनोत्रतघनस्तनोम् । 
aqua शशिमुखीं स्मेगानन सरोरुहम् te 
दिव्याम्बरपरोधानां दिव्याभरणञ्रूषिताम् | 

सिन्द्रतिलकोदोप्रा मनाञ्चितलोचनाम् ॥१०॥ 
कटाक्षविशिखोपेतां teat कुसुमप्रभाम् | 

खण. पुत्र पदं क्ष्ण लिखनं मोक्षणम् ॥११॥ 
चन्द्रकान्त गेतानिव्या विशालाल्षाण्मिागुण | 

कोत्तरन्तगं तानित्या विषमा चारुलोचना ॥१२॥ 
इति ते कथितं ww लिखनञ्चफलप्रदम् | 
चत्वारिंगशत्को णयुक्तं AURA च ॥१२॥ 

स्मरगात्फन्माप्रोति दशनात् पापनाशनम् । 
ध्यानमात्रेण हे कष्ण सव्वसिदधोश्वरो भवेत् ॥१४॥ 



खोकालो विलासतन्वम् । 

NT Qed ug सव्वसिद्िप्रदायकम् | 
ईश्वरे शिव आसोना रौद्रो कमललोचना ॥१५॥ 

रौद्रो सिदिषु चासोना कौमुटो कमलेक्षणा | 

कालोसि{इषु WMA शृच्छ्यापद्यदलेत्षणा ॥१६॥ 

इति ते कथिता खाहा चतुब्बेगप्रदा मता। 
शण ध्यान' प्रवच्छामि ध्यात्रासिदोश्वरो भवेत् ॥१७॥ 
चतुमुजां महामायां लसत्कोकनदेल्ष णाम् | 
जवा सिन्दुरसंकाशां स्मेरानन सरोरूहाम् ॥१८॥ 
दिव्यास्बरपशेधानां दिव्याभरणभूषिताम् | 
ध्यानमात्रेण इ पुत्र सत्वसिदोश्वरो भवेत् ॥१९८॥ 
बोजानां लिखनं यन्त' कलिकालस्य सम्मतम् ॥२०॥ 
सखणादिलिखनं aa’ सत्यादिगुगसम््रतम् | 
aoe कनो यन्त विप्राणां गुण, र सुत | 

५ ° 

काममन्मथ कन्दपे- प्रणएव' मकरध्वजम् ॥२१॥ 
मोनकेतुयुगं मायां रमा Rass तथा । 
alas वह्किजायान्ता विद्या ब्रह्मादिपूजिता ॥२२॥ 
एषाते कथिता पुत्र द्यन्ते हं समसंगुता | 

भिल्ञो वोभयमध्ये ATA AASATAT ॥२२॥ 

दूति गौकालौविनलासतन्वे सप्तविंशतितमः पटलः समाप्तः | 

१ तिनं यन इत्यत रचितं यनव इति पाठान्तरम् । 

2 Nas इत्यव स्तरीबीजः' इति पाठान्तरम्| 



यधाष्टाविंशतिपटलः। 

श्यो शिव उवाच | 

aaa संप्रवच्यामि चाङ्गं प्राण्वल्लमे । 
चपला समासोना चन्द्रिकालघधिमागुण ॥१॥ 

चान्द्रो च सुसमासोना सिच्जिनो चाणिमा तथा । 
चन्द्रविन्दासमिकानित्या चाङ्शख्याहोतोरिता ॥२॥ 
वौजानां कथितं ध्यानं काय्यं पृन्धमतेन च । 
लिखनं सव्यवोजानां ध्यानच्चागिरिश' तथा ॥२॥ 
अज्ञात्वा प्रजपेत् यस्तु तस्य सिंदिनंजायते | 
ब्रह्मणो दिनमासाद्य रहस्य' परिकोत्तिंतम् ॥४। 
तस्मात् यत्नं न वोदव्यं बोजानां ASAT तम् | 
मतान्तर' प्रवच्यामि शण, चाव्वेद्धिलेखनम् ॥५॥ 
चन्द्रिकान्तगंताचारू चपला लोललोचना | 

चपलान्तगंतोविन्दुविन्दुमध्ये च सिच्जिनो ॥६॥ 
चन्दरविन्दालिकानित्या चतुव्वेगप्रदामता । 

ध्यानमस्याः प्रवच्छामि सावधानेन तत् WT ॥७॥ 
प्रतप्तकाञ्चनामासां चतु्बाहसमन्विताम् | 
दिव्याम्बरपरोधानां दिव्याभरणभूषिताम् ci 
दिभुजां पद्मसुच्चाय्य वराभयविधारिणोम् | 
far रतिलकोदोप्ता मच्ननाञ्ित लोचनाम् ॥८॥ 
कटाक्षविशिखो Ga भ्र लतापरिशोभिताम् | 

मायारूपाङःशं वामे विभ्चतीं परभेश्वरोम् ॥१०॥ 

Tas साधकः पुत्र मुच्यते भवबन्धनात् । 
चुम्बन' fea ya तव वक्त सुधामयम् ॥११॥ 

TUM सहसा कालो चुचुम्ब मुखपडगजम् | 

भिल्िराया asia’ sa’ ager ॥१२॥ 

इति ते पुववात्सल्यात् कथितं कमलेक्षणा | 

क्रोटिषोड़गमन्वाणां aera लमेत् ॥१२॥ 



१ 

खोकालोविलासतन्म् | 

दिनान्ते ब्रह्मणो राधा वल्लभत्व' गमिष्यसि! | 

ans सम्भवा राधा faga तिपुरेश्वरो ।.१४॥ 

MAMAN गोलोकं नान्यलोकं कदाचन | 

गोलोकवोजं हे पुत्र ततस्थाने सुद्लभम् ॥१५॥ 

गोलोकबोजं इ ya जपस्व कमलेक्षण | | 

ब्रह्मणो दिवसस्यान्तं गोलोकात् कमलेक्षण ।१६॥ 

भविष्यन्ति पञ्चक्षष्णाः पञ्चनन्दाः शिवात्तरात् | 

मन्मधेषु स्थितो विन्दुः स्तत्र गोलोक मव्ययम् ॥१७॥ 

अनायन्तमनव्यक्त' नित्य' सगुणमव्ययम् | 

पञ्चाशन््ाढ काणब्द सहिता विन्दु मण्डना ॥१८॥ 

विन्दुमधागतं yar कोरिचन्द्रप्रदोपकम् | 
पर ब्रह्म शून्यरूपं शिवं परमकारणम् ॥१८॥ 

शिवस्य कारणं विन्द् व्रह्माक्षरनिरू पणम् | 
परस्य ब्रह्मणखाद्ग' पञ्चागन्माट कात्तरम्-॥२०॥ 
श्रं शत्वञ्च. शरोरत्व' सव्वटेवेषु संस्थितिः | 

ब्रह्म णस्त्वङ्विज्ञानं विना हे कमलेक्षण ॥२१॥ 

यत्र यत् क्रियते क्च aa भवति नियम् । 
जायन्ते ब्रह्मणएस्त्वद्गात् ब्रह्माद्याः .पञ्चटेवताः Rel 

व्रह्मा विष्णुख wea इश्वर सदाशिवः। | 

ud पञ्चविध ज्यो तित्रद्मादयाः पञ्चदेवता: ॥२३॥ 

विष्ठत्यगुण कम््राणि HART तत्पराः RBI 

षट् शिवज्योतिषां मधे sate हि मे सुत | 

व्रह्मा विष्णुख सद्य ईष्वर यख सदाशिवः ॥२५॥ 

ततःपरशिवो देवः षट् शिवा; परिकोत्तिताः | 
दलिताच््रनसंकाणशोऽधुना त्वं वेगुणकर ॥२६॥ 

सदाशिवस्तव foal aad कमलेक्षण | 

श्वोपरिख्िता देवो feos कदाचन ॥२७॥ 

महिषेषु तथा ya. कदाचिद्रक्त पङ्कज । 

विपरोतमिदं प्रोक्तं वासनं नान्यदासनम् ॥२८॥ 

ava गमिष्यसि sas ame भविष्यमि इति पष्छानरम् | 



अधाष्टाविंशतिपरटलः । 98 

चापञ्च खेटकस्थाने चापस्ताने च खेटकम् । . . 
` श्ाक्तिस्थान तधा चापं वाणि च शक्तिरव्यया yee 

शूलस्थानं तथा aT VPM च श॒लकम् \ ` 
चक्रस्थाने तया पाशं CIMA तथाङ्शम् || २ ०॥। 

AY परश््ानं ai परशसंखिताम् । 
कस्मिन् हस्ते स्थितं मुण्डं चतुव्मभ प्रदायकम् ॥२१॥ 
अ्रतिगुह्य' विपरोत' पुत्वुदधा प्रकौर्तितम् ) 
हे पुत चुम्बनं देहि quar दास्यमि राधिकाम् nea 
इत्युत्वा सहसाकालो चुचुम्ब मुखपङ्जम् | 
निः शब्दोऽयं महाज्योतिनिविंकारो निरच्नः aa 
विन्द्, मध्गतो नित्यः कथितश्चादिनिणयः | 
योविन्द्,; सैव चाद्यास्यात् WSU सनातनो ॥२४॥ 
तत एव पर aw शब्द् शब्द् faqs) ` 
कथ्यते तेनहेपुत्र ्राद्यायाः Batata: ॥३१५॥ ` 
विना चाद्या परिज्ञान' कोरिज्नान' रथा भवेत् | 
Jal ASAT: HW उवाच मातर' पुनः ॥२६॥ 

खोक्तष्ण उवाच | 
हे मातः कथ्यतां नित्यां यदिकेऽस्ि दयामय | 
कदापश्यामि तां राधां कासा राधा कुतस्ितिः ॥२७॥ 
तन्मे कथय हं मातदहंत्कम्म च्च भवेन्मम | 
राधा राधेति म चिन्ता सव्यैदेव प्रजायते ac 

ओओकालिकोवाच | 

गोलोकमन्मये बोजे saa विन्द मण्डले | 
यदिन्दौ सुन्दरो नित्या तत्रराधा विराजते ॥२९॥ 

बिन्दुना re ₹ ga मदिन्या गमन" यतः | 
afean ay सम्भृता चाहं ब्रह्मादिपूजिला ॥४०॥ 
करालवदना कालो सुन्दरो चाङ्गः सम्भवा | 

नमस्ते कालिकं मातधम््रायथकाममोत्तट् ॥४१॥ 

दलिताच्नसं काशे नमस्त योजरूपिणि | 

कामरूपे aay नमो मन्मथ रूपिणि ॥५२॥ 



ओोक्तालोविलासतन्वम् । 

कन्दणरूपिणि मातन॑मसतुभ्यं नमो नमः | 

ॐकार रु पिणि तुभ्य नमस्तुभ्यं तमो नमः ॥४२॥ 

नमस्तं शङ्राकार मोनकेतुस्वरूपिणि | 

मायारूपि नमस्तभ्यं कमला राजरूपिणि ॥४४॥ 

FAs नमस्तुभ्यं नमस्ते ओसरूपिणि | 
वद्किजाया खरूपे a नमस्तुभ्यं नमो नमः ॥४५॥ 

fafa रूपिणि तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः. । 
Jat क्षष्णमुखात् स्तोत्रं यदाह कालिका. परा nei 

Wet मन्व जपित्वा च स्तोत्र Hae यः पठेत् | 

wager च fixate waar च प्रसोदति ॥४७॥ 
भिल्लोरा मन्तविज्नान' धयानं स्तोत्र" विना तथा 

यत्किञ्चित् क्रियते an सब्बे" भवति निष्फलम् ॥४८। 

इति गरो कालौविलामतन्ते Dasa fafaa सोच नामारटाविंशतिपटलः समाप्तः | 



श्रधथानविंशत्पटलः | 

ओोतामस उवाच | 

कालिका छष्णसंवादः कथितो भक्तितस्तव | 

विपरोतसिदं प्रोक्तं भारात्सार' परात्परम् ॥१॥ 
यन्नोक्तं सव्वतन्तेषु गिरिजे प्राणवज्मे | 

तव प्रोल्या महेशनि प्रोक्तं गुद्यतमं परम. Rh 

STAs | 
एच्छाम्येकं महाभाग योगोन्द्र योगनायक | 

काममोजादिवोजानां कथ्यतां लिखनक्रमः 131 

ओोसदोजात उवाच | 

यत्रकल्य भवेद्रामो रावणयापि Waa: | 

तत्कल्यसन््तं नित्य' चतुयुंगस्य सम्प्तम्_ ॥४॥ 
कथयामि महनि लिखन' सव्वसम्मतम् | 

जम्बुदोपस्य वष च कलिकाले च भारते ॥५॥ ` 
At पोटात्मक' वणं युगाव्यास्तनसंयुतम् । 
वित् कोष्टाव्मकं वोजं स्मरणात् फलदायकम् ॥६। 

चन्द्रिकादंगतानित्या चपला चपलेक्णण | 
चपलान्तग॑तं gu’ विद्युत्कोटिप्ररोपकम् isl 
अनिमेन्दु सुखो सिदिः gua च संस्थिता | 

चन्द्रा विन्दु स॑युक्ल' कामवोजमितोरितम् iil 

चन्दरिकान्तग॑तो नित्यो दरः पद्मदलेत्तणः | 

हरस्थ मध्यविन्दौ चाणिमा शशिमुखो विशेत् vet 

चपलान्तगंतानित्या हरः पद्यद लेच्णः | 
ew मध्यविन्दो च सदा णशिसुखो वेत् ॥१०॥ 

चन्दरविन्द् समायुक्त मन्मथः परिकोत्तितम् i 

हरवरणषु aria: शिवः पदा लेत्तणः ॥११॥ 

qata कथितं ca लिखन' मकरस्य च । 

मकरच्च यथा देवि तथेव मोनकेतनम् ॥१२॥ 
१ @ 



खोकालोविनासतन्वम् | 

चपलान्तगंतावुदिः प्रफुल्लकमलेक्तग्णा | 

चपलानुगतं' ga विद्युत्कोटिसमप्रभम् ie zi 

पुष्पमध्येस्थि तानित्या रेचिका लिखनक्रमः | 
श्रतःपर ̀  प्रवच्यामि योवोजलिषखन' ण॒ eg! 
मङ्गलावामष्यविन्दौ ईश्वरोकमनलेक्षणा | ̀ 

ईग्वरोपद्यगभा च yaaa च शचिका ey 

चन्द्रविन्द मयोनित्या सिया लिखनमेरितम् | 
अतःपरं प्रवच्यामि sige वरवणिनि ॥१६॥ 

चन्द्रकान्त गेतानित्या सुखि रा कमक्तेत्नणः | 
सुस्िरान्तगंतानित्या सिज्जिनोत्रह्मपूजिता ॥१७॥ 
चन्द्रविन्दात्मिकानित्या लिखन' तद्ुःशस्य च । 

हरस्य मध्यविन्दौ सा विशलान्नो सुगोभनाः ॥१८॥ 

हरिणत्तोषु चासोना युवाच दयणिमागुर्ण | 

चन्द्रविन्द्ाल्िका frat दिदं लिखनमोरितम् teen 

एवं सव्व Tee: वोजानां लिखनक्रमः | 
विना लिखनविन्नान' वौजानां नगनन्दिनि।२०॥ 

विफलं जायते aaa जपयन्नाच नादिकम् | 
aay तस्य भवेद्व्यथं किं पुर ञ्चरणादिभिः ॥२१॥ 

इति गीकाली विलासतन्वं ऊनवि'शत्तमः पटलः समाप्त; | 

१ चपलानुगतं इत्यव चपलान्तगेत' इति प्राटान्तरम् । 

= कमलेत्तणा इत्यव क मनौज्चना इति पाटान्तगम् | 

२ साविशानाक्तौ saa च हिगात्तौ इति पाठान्तरम् | 



aq fa que: | 
खोपाव्वैल्युवाच । 

कथ्यतां मे महाभाग ओोवीज--लिखनक्रमः | 
अति गोप्यो Bagel भक्तयाते परिकौत्तितः lie 

दुगाविलासतन्तोक्तं मयोक्तं शङ्करप्रिय ! । - 

चतुवेगप्रदं देवि ! सब्धसिद्िप्रदायकम् ॥२॥ 

। खोदेव्युवाच | 
युतं सब्ब महाभाग दुर्गाया बोघधनादिकम् | 

शरत्काले नवस्यां वे प्रातरावाहयेत् शिवाम् ॥२॥ 
नवमोषु महाभाग यदि चादर न लभ्यते, 
किं कत्तव्य' तदाटेव तन्मे कथयसाम्प्रतम् si 

QAM उवाच | 
BYUYA महाभाग खण ड पाव्वतोसुत । 

अधुना anata कलिकालस्य WHA ॥५॥ 

agit बोधयेदवीं सूलेनेव प्रवेशयेत् | 

gatas संपूज्य यवेन विसज्जंयेत् ॥६॥ 
। ोतत्पुरुष उवाच | 

Wey चास्य पुत्र सावधानो TANT | 

यानित्या नवमी क्ष्णा ब्रह्मविष्णुशिवाचिता well 

्राद्रालच््ोरिति ख्याता नित्या ओोविष्णुवल्नभा | 

प्राद्र ऋक्तेणसं युक्ता यदिने नवमो भवेत् ॥८॥ 
तददिने बोधन ya ane कलिसम्प्रतम् | 

नवमो सहिता चादर यदि स्यात् रात्रियौगतः ॥८॥ 

प्रातःकान्ते ममिदायां बोधनं तत्रभेरव । 

| ATTA उवाच | 
sea a: परित्यज्य नवभ्यां बोधनञ्चरेत् ॥१०॥ 
स ऋणो कमनादेव्या भूत्वा याति परत्र च । 
आद्र ततं यः परित्यज्य दुर्गादेवी" प्रपूजयेत् ॥११। 

ae  --- - ~ -- -------- 

We a यः परिन्यज्यदुगादवीं प्रपरजयटित्यत्र आ्द्रत्तिण' परित्यज्य ale दुर्गाः प्रपृजयेदिति 

पाटान्तरम् | 



Se यकालोविलासतन्तम् । 

विफला तस्य सापूजा कदाचित्रफलप्रदाः | 

सा पजा राक्तमो पृजा दुर्गापूजा कश्र' भवेत् ॥१२॥ 
दूपे मास्यसिते पन्ने नवम्यामाद्र योगतः | 

Raa बोधयामिलां मन्तं मेतत् यथा भवेत् ॥१२॥ 
नवमीं न स्पृशे दाद्री नवमो केवला पिवा। 

प्रातः प्रवोधयेदेवौं तदा वोघफल' WHA ॥१४॥ 

ATE योगा भावतो न मन्वमेतद्दोरितम् | 
मन्व ure विना देव gaa’ विफलं लभेत् ॥१५॥ 

तस्माद् यत्नेन कत्तव्य" fran समन्वितम् | 
तदा तुष्टोऽस्मग्रहं पुत्र पाव्वतो सहितः सुत ॥१६॥ 

खवणा च भवेत् ya सव्वसिद्िप्रदायिका। 
AGA VARA कचाः स्युः क्रोधमंगुताः ॥१७॥ 

हरन्तितस्य हेपुत प्रजायां यत्फनलानि व । 

योतामस उवाच | 

gga न हि dasa यदोच्छेदाव्मनः एभम् । १८॥ 

Tea न हि संत्याज्य' संत्याज्यं न कदाचन | 

aa विपययं ya कलिकाले we We een 

भविष्यति महाभागे इति मे निखयं वचः | 

युगमेदमते नेव RAS फलदायकम् ॥२०॥ 

इति ते कथितं ga कलिकान्स्य सम्मतम् | 
fang’ शण sya वोधनस्य विनिणेयम् nel 
नेत्वोजव्यच्चेव रावणस्यं ततःपरम् | 
दषे मासि ततः Ya ARIAT मधुकंटभम् ॥२२॥ 

पटित्वा फलमाप्नोति बोधनस्य च भैरव । 

तदेव जयदुर्गाया वोधन' भवति प्रवम् ॥२३॥ 
इति गरौ कालौविलासतन्वे fa शन्तमः पटलं; समाप; | 

HARA इवच कदाचित्त् फलप्रदा इति पादान्तरम् । 



aaata णत्पटलः | 
र, 

AAAs । 

देवदेव दयानाघ संसाराणवतारक | 
एच्छाम्येकं महाभाग चरणे पतितास्मय हम् ॥१॥ 

यदि नो कथ्यते देव विमुञ्चामितदातनुम् | 

MU उवाच | 

वोजानाच्च ध्यानभेद मल्यन्तगोपनं मदत् ॥२॥ 

ध्यानभेदं प्रवच्यामि यद्ध्यात्वा सिदिभागभवेत् | 

तप्तकाञ्चन संकाशं महिषासुरमदिनोम् ॥२॥ 
ददितोयप्रहरे नित्यां शरचन्द्रप्रदोपकाम् | 

जवाकुसुमस काशां ठतोवप्रहरे तथा ॥४॥ 

टलितान्ननसंकाशां चतुथंप्रहरे प्रिये ! | 

एव रात्रावपि ध्यानं प्रहरे प्रहरे WHA ॥५॥ 

माया बौोजस्य चाव्वद्गि--रद्स्यं परिकोत्तितम् । 
अघुना संप्रवच्यामि वंवोजस्य च AAT ॥६॥ 

अर्णादित्य संकाशं विन्दु ब्रह्म परिच्छदाम् | 

Wear महानि एव' नित्यं प्रचिन्तयेत् ॥७॥ 

शक्त विद्युतप्रतोकाशं दि तोयप्रहरे शभम् | 
तप्तकाञ्चनमंकाणं ठतोयप्रहरे शभम् ॥८॥ 

दलिताञ्ननसंकाश' प्रतुयप्रहर्मतम् | 
ua’ रात्रौ महेगानि fate: स्यादुत्तरोत्तरम् ॥८॥ 
aya संप्रवच्यामि कामवोजस्य साधनम् | 
दलिता्ननसंकाशां प्रयमपृदरे तथा ॥१०॥ 

शक्तविद्युतप्रतोकाां द्वितोयप्रहरे पराम् | 
रक्तविच्यत्प्रतोकाशं ठतोयप्रदहरे तथा ॥११॥ 

सखग- ज्योतिः प्रतोकाशां चतुः प्रहरे तथा । 

wart सहगानि एवमेव विचिन्तयेत् ॥१२॥ 



«ऽष्ट योकालोविलासतन्वम् | 

कन्द IM चाव्वेद्कि- सव्वमिदिप्रदायकम् | 
अ्रर्गादित्यसंकाशां प्रातःकाले विभावयेत् ner 

दलिताननसं काशां हितोयप्रहरे पराम् | 

तप्तकाञ्चनसंकाशं लतोयप्रहरे पराम् ॥१२॥ 

शक्तविद्युतप्रतोकाणां चतुख प्रहरे तधा | 
रात्रावपि महेशानि भावना सिदिस्त्तमा ॥१४॥ 

जायते aaa गिरिजे नगनन्दिनि। 

aga संप्रवच्छामि योवोजः ब्रह्मसम्पटम् ॥१५॥ 

श्क्तविद्युत् प्रतोकासां प्रघमप्रहरे तथा | 
शङ्क न्द् कुन्दसंकाणां हितोयगप्रहरे शुभाम् ॥१६॥ 

भ्नमद्भ्वमरसंकासां टतोयप्रहर तथा | 

तप्तकाञ्चनसं काणं AAA UST सदा gel 

रात्रावपि महे शानि एवमेव विभावयेत् । 

सब्मरातिमभिव्याप्य अरुषदित्यसत्रिमाम् ॥१८॥ 

यौोवामदेव उवाच | 
aga संप्रवच्यामि खोवोज' परमाद्ग तम् 1 
भ्नमट्भ्यसरसंकाशं प्रथमप्रहरे सटा ॥१९॥ 

रात्रावपि महेशनि एवमेव विभावना | 

अधुना संप्रवच्यामि खग हे कुचलन्नणम् ॥२०॥ 
दलिताञ्जनसंकाणां प्रथमप्रहरे सदा । 

अरुणादिल्यसंकाशां दितोयप्रहरे तथा ॥२१॥ 

ठतोयप्रहरे Hat तप्रकाजन सत्निभाम् | 
चतुय प्रहरे कुचा णरन्द्रप्रदोपकाम् ॥२२॥ 
रात्रावपि महेश्नि एवमेव विचिन्तयेत् | 

ग्रधुना संप्रवच्यामि AEM प्राणवल्लभे ॥२२॥ 

षएक्तविद्युत्प्रतोका णं प्रथम प्रहरे पराम् | 
तप्तदहारटकसं काणं हिंतोयप्रहरे तथा ॥२४॥ 
दलिताच्ननसंकाष्णं Salant पराम् | 

ग्रसणादित्यसंकाःणं चतुघ प्रहरे तथा ॥२५॥ 

रात्रावपि महेशानि एवभेव विचिन्तयेत् | 
प्रणवं शृणु चाव्वेङ्गि---चतुव्व दालक परम् ॥२६॥ 



ग्रधेकविंशत्पटलः | ७६ 

रक्रज्योतिर्मयीं नित्यां प्रथम प्रहरे पराम् । 
ददितोयप्रदहरे नित्यां शर चन्दरप्रदोपकाम् ॥२७॥ 
लतोयप्रदहरे we तप्तहाटकमन्निभाम् | 

चतुथ प्रहरे देवि | दलिताच्ननसद्िभाम् ॥२८॥ 
रात्ावपि मदेणनि एवमेव विभावना | 

अधुना संप्रवच्यामि वङ्किजायां परं गणु ॥२९॥ 

प्रथमप्रहरे भद्र जवासिन्टूरसत्रिभाम् | 

दितोयप्रदरे देवि शरचन्द्रप्रदोपकाम् ॥३२०॥ 

लतोयप्रहरे भद्रं दलिताज्ननसन्निभाम् | 

चतुय प्रहरे चेव तप्तकाञ्चनसत्रिभाम् ॥२१॥ 

रात्रावपि महेशानि एवसेव विचिन्तयेत् 

प्रथमप्रहरे वुदि' शरचन्द्रप्रटोकाम् \२२॥ 

दितोयप्रहरे faci दलिताच्जनसन्निमाम् | 
ठतोयप्रहरे we अरुणादिव्यसन्निभाम् ues 

चतुघप्रहे देवि | तत्खणसमप्रभाम् । 
ua’ मनसि aia fe भावना सिदिरत्तमा ।२४। 

यथा मनस्तथा वदिरेकमेव न वे प्रक् । 
ate भित्वा मनो याति अनुलोमजपात् प्रिये ॥२५॥ 

नामिका वधा बुददि' याति याति करोति च । 

अनेन विधिना ag masta’ विभावयेत् ॥२६॥ 
तदेव महतो सिदिर्नान्यथा कल्यकोरिभिः। 

भविष्यति मह ण्णनि सत्यं सत्यं न संशयः ॥२७॥ 

sfa यीकालीविन्यामतन्े wala waa: az: ममाप्तः | 



अध दाति शतपटलः | 

खोटेव्युवाच | 

षएच्छाम्येकं महाभाग योगोन्द्रगणनायक | 

aeq aaa Via कवचमेव च ।१॥ 

देवता च ऋषिच्छन्द् स्तथं व ध्याननिणयः | 

्रटटसिदिपरिचयः vata: प्रययस्त्ा ॥२॥ 

yaa सल्धवरण्णनां कोवावैेदविनिएयम | 
यरोमहाकुण्डलि विन्दो रहस्य' दादशगमम् ॥॥ 
षट चक्रात् Hyd सव्व इदानीं वदभावना | 

ANAT उवाच | 

रक्त' नोल' तथा पोतं ne न्दुक्न्दसत्रिभम् isi 
ईष्णनस्य वचः Jal यदाह तामसः WAT ॥५॥ 

कामिनो कौमुदो ज्योत्स्ना शशिवक्तासु लोचना | 
विरूपात्तौ विष्गलाक्तो वैष्णवो सोनकतना Ue! 
नत्त को दत्यरूपा च निखलाध्यान सिञ्जिनो | 

- सुरा ज्योतिमंयो घोरा प्रफुल्षपद्यलो चना 19H 
सखभावतः सदा वण : कुन्ट् न्दुधवलोञ्ज्वला | 
प्रधम प्रहरे चेताः शरचन्द्रप्रदोपकाः ॥८॥ 
दितोयप्रहरे वण; दलिताञ्ञनसत्निभाः | 
ठ तोयप्रहरे वणे; अरुणादित्यसन्रिभा; ॥९॥ 
चतुथ प्रहरे भद्रं तघकाञ्चनसन्निभाः | 
रात्रावरि महेगशनि एवमेव विचिन्तयेत् ॥१०॥ 

तामसस्य वचः Jal वामो यदाह तत्श॒ण, । 

चन्द्रिका चन्द्रवदना इरिण्णन्नो सुलोचणा ॥११॥ 

रजोगुण wefan अरुणा दित्यसत्रिभाः | 

प्रथमप्रहरे भद्रं रक्तविदुप्रत्पुदोपकाः ॥१२॥ 
दितोयप्रहरे चेताः दलिताच्नन सत्रिभाः | 
ठतोयग्रहरे चेव कुन्देन्दु TAA SAAT: ॥१३॥ 



ag दाति शएत्पटलः | 

तप्तहाटकसंकाश्णञ्चतुधं प्रहरे AAT | 

दितोयाश्ङ्हस्ता च चक्रहस्ता च चक्रिणो esi 

विद्या च योतिनौ नित्या सिन्दूरवणेसन्निभा | 
दितोयप्रहरे वर्या दलिताञ्जनसत्रिभाः ॥१५॥ 

ठतोयप्रदहरे चेतास्तप्तदहाटकसन्निभाः | 
चतु प्रहरे भद्रं शरचन्द्रप्रदोपकाः ॥१६॥ 

रात्ावपि महेशानि एवमेव विचिन्तयेत् । 
वणो च विमला चेव तथा विलच्णागुग्णा ॥१७॥ 

विशाला विषमानित्या अरूणादित्यसतनिभाः | 

दितोयप्रहरे वया टलिताच्ननसननिभाः ॥१८॥ 

शुक्तविद्युत् प्रतोकाश्णस्त॒ तोय प्रहरे तथा । 
तप्तकाञ्चनसंकाशा तुथ प्रहरे मता lee 

रात्रावपि महेशानि एवमेव विचिन्तयेत् | 

शोभा चेव AUT च सुन्दरो गन्धहा तथा Rel 

गन्धिनो च तथा नित्या चारण atau | 

दितोयप्रहरे वरयां दलिता नसन्निभा ॥२१॥ 
टतोयप्रहरे वरयास्तपदहाटक सन्निभाः | 
चतुध प्रहरे चेव कुन्देन्द धवलोञ्ज्वलाः ॥२२॥ 
रात्रावपि महशनि एवभेव विचिन्तयेत् | 

AACA वचः Jat यदाह पुरुषः प्रिये ॥२२॥ 

ठतोयप्रहरे वर्थ्यास्तप्तहाटकसन्निभाः | 

सव्वाः पद्यपलाशच्यः दलिताखखननसन्निभाः ॥२६॥ 

दितोयप्रहरे भद्रं अर्षदित्यसन्निभाः। 
लतोयप्रहरे चेतास्तप्काञ्चनसन्निभाः ॥२५॥ 

शरचन्द्रप्रतोकाणाय तुथ प्रहरे तथा । 
रात्रावपि महेशानि एवमेव विचिन्तयेत् ॥२६॥ 

पिनाको शद्धरथेव हरो भद्रस्तथं व च । 

कल्याणो च ततो देवो शिवा च सिदिरूपिणो ॥२७॥ 

प्रथमप्रदहरे चेता दलिताच्ननसन्निभाः | 

रात्रावपि महेगानि एवभेव विचिन्तयेत् ॥२८॥ 

१९ 



त्र् ओओकालोविलासतन्म् | 

पुरुषस्य वचः Jal यदाह भगवान् खण | 

Asal च ततः को्तिंमनोबुदिविंलच्ग्ण ॥२९॥ 

सन्धा: पद्मपलाशच्यः किङ्य्यी नवयोवनाः | 

दिव्याम्बरपरोधाना दिव्याभरणभूषिताः ॥२०॥ 

णरचखन्द्रप्रतोकाशा हितोयप्रदरे तथा | 

ठतोयप्रद्रे efa: दलिताञ्ननसन्निभाः ॥ २१॥ 

चतुथे प्रहरे we तप्तकाञ्चनसन्निभाः। 
शरचन्द्रप्रतोकाशणा पञ्चम प्रहरे तथा ॥२२॥ 

षष्ट ख्यप्ररे भद्र We न्दु कुन्द सत्रिभाः | 

रात्रावपि महेशानि एवमेव विचिन्तयेत् ॥२३॥ 

पुरुषस्य वचः खुला FA यदाह तत् णु | 
मङ्गला च ततः कौत्तिमरनोबुदिविलच्तगणा ॥२४॥ 

सव्वा; पञ्चपलाशच्यः किशोर्य नवयौवना । 

दिव्याम्बरपरोघाना दिव्याभरणभूषिताः ॥२५॥ 

maaan हितोयप्रदहरे तथा | 

टतोयप्रहरे टेवि ! दलिताच्ननसन्निभाः ॥३६॥ 

परब्रह्मण उत्पत्तेः कारणं MATA: । 
मूत्तिमन्तो ब्रह्मलोके भमा वक्लररू पिकाः ॥२७॥ 
प्रथमप्रहरे वर्यां अरुणादित्यसत्निभाः | 

णर चन्द्रप्रतोकाशा दितोयप्रहरे तथा ॥३८॥ 

टतोयप्रहरे टेवि ¦ दलिताच्ननसन्निभाः | 

रात्रावपि महेशानि एवभेव विचिन्तयेत् ॥२८॥ 
इति भोकान्ीविलासतन्ते \1तिशत्तमः पटवः समाप्तः | 



अय तयविंशत्पटलः | 

शिव उवाच | 

बोजानां कोण विज्ञानं यननतस्वायते यतः | 
तेन यन्व इति ख्यात ईशान सुख निःस्मृतः ie 

alata लिखन' देवि ! यथाघ कोणसम््मतम् | 
तद् यन्' पूजने we कलिकालस्य सम्मतम् ॥२॥ 

सखणादिरचितं aa’ सत्यादियुगसस््तम् | 

जम्बुद्रोपस्य वर्धतु कलिकाले च भ।रते ॥२॥ 
auiferfad यन्ते पूजनात् प्रकट ' भवेत् | 
प्रकटे मन्वनाशः स्यादधवन्धनमेव च igi 

प्रकटे सिदिद्ठानिः स्यात् प्रकटे मरणं भवेत् | 

श्रधुना संप्रवच्यामि बोजानां कोण निण यम् ॥५॥ 
पञ्चविंशत् aga रमाबोज' प्रकोत्तितम् । 
कामवोजं तथा देवि ! fina कोणि न निमितम् ॥६॥ 
तामसस्य सुखादेतत् सुनिनन्दननिगंतम् | 

एकत्रिंशत् कोण युक्तं मन्मघ' परिकौत्तिंतम् won 
वामदेवात् agad शोघ्रं सिदधिप्रदायकम् | 
श्रष्टकोणव्मकं faa कन्द्पं सिदिदायकम् iti 
अघोरात्रिगेतमिदं यन्तसिद्धस्तु कारणम् | 
arfang कोणसंयुक्त' मकरभ्वजमोरितम् ie 

मीनकोतोस्तदा टेवि ! कोणसंख्यं प्रकोत्तितम् | 
परुषान्निगतमिदं ea सिदिप्रदायकम् leon 
सप्तति गत् कोण माया अष्टकोणच्च कूच कम् | 
ईणानान्निगतसिदं min’ सिदिप्रदायकम् ॥११॥ 
अष्टाविंशत् कोगयुक्त' वधूवोजं प्रकोत्ति तम् | 
दाविंशति कोणगुक्घावङ्किजाया प्रतीर्तिता ।१२॥ 

पञ्चको्णत्मकं बोज' प्रणव" पापनाशनम् | 

पट. कोण' वद्किबोजच दणकोणात्मकं नमः ॥१२॥ 



८४ -योकालो विलासतन्तम् | 

दूति ते कथिता विद्या अधोवक्तादिनिग at | 
जम्ब् दोप मतानित्या कलिकालस्य सम्प्रता ॥१४६॥ 

ब्रह्म ज्योति; ककारे च पिष्ुज्यो तिस्तथं व च । 

रुद्रज्योतिः ककारे च ईश्वरस्य तथेव च ॥१५॥ 

ककारे योशिव ज्यीतिः ककारे च पर' शिवः | 

सव्यैवण घु NSA ककारम्पलक्षणम् ॥१६॥ 
षट. शिव ज्योतिषं कोण' तेन कोण्मितोरितम् | 
तिगुणि तिगुष्णेपेतं faring इ तोरितम् ॥१७॥ 
्ननन्तवोजकोणेषु षट शिव ज्योतिषां fata: | 
आतान्तरात्मा परमन्नानात्रा परमैयुंतः ॥१८॥ 

तामसानरिगतमिदं सव्व षां कोणनिण यम् | 
एवं सन्तर बोदव्य' बोजानां नगनन्दिनि ॥१८॥ 

इति ग्रीकानीविलास-तन्वे alas: पटलः समाप्तः 



अथ चतुस्विंशतपटलः | 

शिव उवाच | 

अरकारदित्तकारान्तं चन्द्रविन्दुसमन्वितम्। 

प्रजपेदनुल(मेन् विलोमेन मनु ततः ॥१॥ 

इष्टमन्तं ततो Hal अच्राटोन् जपेत्ततः। 

तदा Gal Hasta: श्णपादिदोषसंयुतः ॥२॥ 

अणि मे कामिनि मातः qaqa’ नमोनमः | 

कोमुटदित्वणिमे नित्यं ज्यो तखा रूपिणि ते नसः nan 
ina नससुभ्यं सुलोचनि नमोनमः। 

विरूपाक्ति नससतुभ्यं विश्लाक्ति नमोनमः isi 

अरिसमे देष्णवितुभ्यं मोना्तिचारणि भे aa: | 

नमस्ते नत्तकि देवि ! famed नमोनमः iyi 

afaa निग्लेतुभ्यं सिद्िनिते नमोनमः 

ज्योतिमयि नमस्तुभ्यं घोररूपिणि ते नमः wel 

सद्योजातमुखादेषस्तवराजो विनिगंतः। 

खोवामटरेव उवाच | 

चन्द्रिक लधिभे qui नमसतुभ्य' नमोनमः ॥७॥ 

षह हस्तेनमसुभ्य' चन्द्रास्येते नमोनमः | 

इ रिणाक्ति नमम्तुभ्य' नमस्तुभ्यं नमोनमः TH 

सुलोचने नमस्तुभ्यं शङ्कनिते नमोनमः | 

Teese प्राधिसिद्व चक्रहस्तं नमोनमः eI 

= चक्रिणि नमस्तुभ्यं विव्यारूपिणि ते नमः | 
facta प्रा्तिसिद्धपरथ नमस्तुभ्यं नमोनमः ॥१०॥ 
वामदेव मुखादेषस्तवराजो विनिगतः | 

यौञ्रघोर उवाच | 

alfa तन नमम्तुभंवय काम्यसिदिस्रूपिणि igen 

प्रकाम्य विमले qui famed नमोनमः | 

हे fama नमस्तुभ॑प्र विषमे च नमोनमः eri 



खोकालोविलासतन्म् | 

अघोरमखसं सुक्रः स्तवराजः प्रकोत्ति तः । 
ETA उवाच | 

नमस्ते महिमे शोभे खरूपे ते नमोनमः 11221 

सुन्द्रि afea तुभे गन्धवा नमोनमः | 

गन्धिनि महिम qua नमसतुभंग नमोनमः 112811 

गगण च नमस्तुभ॑व गानरूपिनिते नमः ney 

रुद्ररूपि नमस्तुभ॑व watt at नमाम्यहम् | 
ख्लामस उवाच | 

पिनाकिनि नमस्तुभव वशित्वा सिदिरूपिणि ize 
 शङ्कररूपिणि तुभ्य हररूपिरि ते नमः | 

कल्याणि S नमस्तुभा हररूपिणि त नमः 12011 

मङ्गले हे नमस्तुभंप नमस्ते सिदिरूपिणि | 

नमस्ते ara faa कोणवि शतिमयुते ॥ १८ ॥ 

कामावसायिते कोत्तं AAG नमोनमः | 

मनोरूपि नमस्तुभ्यं नमसतुभव नमोनमः ॥१९॥ 

बुद्धं मातनमस्तुभग विलक्षणि नमोनमः। 
नानारूपमयितुभा नमस्तुभव नमोनमः ॥२०॥ 

यड दं usfaxtia’ विसन्ध्यं शिवसन्निधौ | 

सदसा मन्वसिदिः स्यात् लक्तावत्तनमात्रतः ॥२१॥ 
एतत् स्तोत्र महनि कलिकाले पठेत् सुघोः | 

एतत् mia विना देवि ' अ्न्यस्तोत्रं पटेत्तुयः ॥२२॥ 

aa तस्य भवेत् aa fare वचन' यथा । 
एतत् Mia पटित्वादौ ततोऽन्यकवचं पठेत् ॥२३॥ 

पटित्वा सिदिमाप्रोतिन चमे वचनं खषा | 

विनावौजपरिन्नान' क वचाष्ययनं AAT ॥२४॥ 

वणंस्तवमविन्नाय स्तवमन्य' Fal भवेत् | 

anata मविन्नाय पुराणं प्रपटेत्त् यः ॥२५॥ 

सक्छणो सन्ध देवानां भूत्वा याति परत्र च । 

ऋणो भूत्वा स पापिष्ठो Aaa fag जायते ॥२६॥ 

ब्रह्मदिनमभिव्याप्य भेको भवति निचितम् | 

दिनान्ते तु महेशानि नाना वोन प्रजायतं ॥२७॥ 



अथ चतुस्वि MAA: परल; | 

सश्चष्टः स च पापिष्ठो न पुनमानुषो भवेत् | 
खो गणेश उवाच | 

पाव्वेत्या निकटे fect यत् चुतं शिव ama: ॥२८॥ 
तददययकथितं aot कालोविलाससम््रतम् | 
We सव्वेवोजानां वर्णनां afaged ॥२८॥ 
दिवारात्रपरिज्ञान प्रधमं प्रहर' तथा | 
विना यत् क्रियते विप्र aoa’ विधिविरस्बनम् ॥२०॥ 
अष्टाङ्ग योगविज्ञान' भक्तया ते परिको तितम् | 
न योगेन विना मन्तो मन्वेण विफलो हि सः nee 

दयोरभाासमातेण मन्सिदिः प्रजायते 1 
विनात्वेक तराभासं मन्तसिदिनंजायते 1321 

इति ग्रौकाली विलामसतन्वे चतुम्बिंगशत्तमः परनन; aa: | 

ए , "र्रर 

८७ 



aa परञ्चविंशत्पटलः | 

MAMAS | 

सव्व" Ji महाभाग प्रच्छाम्येकं वदख तत् । 
सुदलो गोपिणो कासा कपया मधिकष्यताम् ॥१॥ 

कष्णजन्मश्रुतं टेव यः AWM: ईश्वरस्तु सः | 

यदिनो कथ्यते ca विमुञ्चामि तदा तनुम् ॥२॥ 

गो गणेश उवाच | 

सुभगे सा ब्रह्मरूपा Baal कूच रूपिणो | 
कोटिकन्दपलावण्यं विजित्यसुवलो परा ॥३॥ 

कालोक्रोडात् यदा कृष्णो ययौ गोलोकमण्डलम् | 

यदुवाच तदा क्ष्णः कालिकां मातरं प्रति ॥४॥ 

तदद्य ब्राह्मणि देवि कथयामि खखष्वतत् | 

naan निकटे देवि यत् ad शिववक्तृतः ॥५॥ 

खोवालक उवाच | 

नमस्ते कालिके मातखरणे पतितोऽस्मयहम् | 
fa करोमि क्र गच्छामि कपया कथ्यतां मयि nen 

भक्षणं कथ्यतां मातमंमदेहं सुधामयम् | 
एकोऽहं कलिके मातः सहायो A कुतोवद ॥७॥ 

खो कालिकोवाच | | 

रे ya पुर्डरोकाक्त विभद्गसुररोधर । 

महोध्रधर हे पुत्र शब्दः ब्रह्मस्वरूपिणो ॥८॥ 
ay कारनादिनो विद्या शक्तिरूपा हिते सुत । 
faust विगुणे Gat सुधापुच्मयं वपुः ten 
ब्रह्माण्डे मोहिनो चूडा त्रनन्तसुखदा मता | 
मुर शब्दमात्रेण अनन्तसुखमाप्रयात् ॥१०॥ 
प्रथमं AW शब्दात् नारोणं षोडशीं कलाम् | 
प्राप्रोति कष्ण हे पुत्र दलिताच्ञनवचिक्ण ॥११॥ 



aq प्रञ्चतिंग्त्पटलेः | 

इत्युक्ता महसा कालो चुचुम्ब मुखपद्गजम् | 

गच्छत्वं त्रितं पुत्र भिल्लोराजपतत्परः ॥१२॥ 

गोलोकं AAA पुत्र न्यान्यलोकं कदाचन | 

प्रजप्यत्वरितं वोज गच्छलो क मनव्ययम् ॥१२॥ 

्राप्रोसि सुररो णब्दात् कामधेनुमनव्ययम् | 

प्राप्यसि दादश्पट' सुररोशब्दमाततः ॥१४॥ 

तव टेद्ोऽजडः पुत्र तवं ज्यो तिरोश्वरः शिवः । 

निगुण ईश्वर ज्योतिर्ममस्य्णद्गुणोव्ययः ॥१५॥ 

यमुना पुलिन ` यत्रततस्ानें तवस्ितिः | 

aga a7 sw च Healy aya ॥१६॥ 

दितीयदिवसस्यापि कथा मेतां Teena | 

इति Sal वचः खुत्वा सत्वर प्रययो प्रभुः ॥१७॥ 

मोलोक' प्राप्य AAW: सव्येसम्पदमाप्रुयात् | 
ब्रह्मणो दिवसस्यान्ते हितोयदिवरसस्य च nee 

शओोसुभगो वाच । 

पृच्छाम्येक' महाभाग ais शिविनन्द्न | 

ACH नारदक्षिस्तत्र भागवतः परः Neu 

नन्दः पञ्चविधः कष्ण राधापञ्चविधा तघा | 

यशोदा पञ्चमो नित्या रोहिणो पञ्चमो ततः ॥२०॥ 

दतिमे संशयो टेव Hees UTA: | 

रोगे उवाच | 

क्ष्ण पञ्चविधो नन्द: सत्यं सत्यं न ANT: 2211 

तोयदिवसस्यापि ब्रह्मणः परमेश्वरि | 

अनन्तगुणमंयुक्तं गोनोकवोजमव्ययम् ॥२२॥ 

गोनोकवोजमंम्य्गत् RUT: TIA AAT: | 

पञ्चाणन्म्राटका वण्णं cera विन्द्मण्डनात् 112 2! 

BAW Bars | 

मद्योजानसुखे काम वोजमेवं जपेत् शिवः | 

कालिकेति पटं विप्र पुरुषः प्रजपेत् fora: ॥२४॥ 

oe 



रोकानोविनामतन्वम् । 

कामतयं Aan तथ्राचेवानिगं जपेत् | 

Rasa तथा मायां वद्किजायाच्र तामस ॥२५॥ 

एतद्रहस्यं परम ध्यात्वा जपनं लभेत् 

अन्यथा विफल" सव्व ' पुरथथ्यापि नष्फनला ॥२६॥ 
sat भवत्येषां ज्तित्यादोनां न संगयः | 

परस्य ब्रह्मणोविप्र गुणः पञ्चट ग्रा; ॥२७॥ 

च तुवदाक्षराः सत्वा त्रनिमाद्यष्टजातयः | 
राधा रहस्यं ह पुत्र राधा विलासमसंयुतत् ॥२८॥ 

प्रतिमन्वन्तरं शस्तं पञ्चाशन््राटका परम् | 

प्रतिमन्वन्तरे शस्त विद्या मन्व' सुसिडिदम् ॥२८॥ 

गुरो रागमन श्यो ग्टहादपहरो भवेत् | 

नपुरश्चरण' fan नास्तिहोमः कलो युगे ॥२०॥ 

अभिषेको नास्ति विप्र age’ नास्ति नास्ति वे, 

कनौ Wadd नित्यं सिदिदं गुरुतोषणम् ॥२१॥ 

गुरोः सन्तोषमातेण इषटमन्तोऽपि सिद्धयति | 

विनागुणप्रमोटेन सिदिविदययापि हानिदा॥२२॥ 

aq सुतं शिवषड्वक्तात्कश्यतां ; कपया मुन । 

fa awl महाभाग गच्छामि शविमन्दिरिम् ॥२२॥ 

इत्युक्ता प्रययो site कंलासं शिवनन्दनः । 
इति गौ कान्लीविनामतन्ते sacatdare गगोणमुनिकथनं नाम Gala m+ 

पटलः समाप्तः | | 

HAA ग्रन्यः। 



प्रोधकनिवेकनम् | 

मतानेक्यात्निरादण्ण॑त् ववयोभंदलोविना । 
वद्गान्षरश्वान्तिपू णन् विलोक्यहस्त पुस्त कान् | 

यथाज्ञानं शोधितोऽयं घम्ग्रन्योऽतिशङ्कितम् | 
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